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Przygotowania
do sezonu rowerowego

W Katowicach trwają intensywne prace przygotowawcze do rozpoczęcia nowego sezonu
rowerowego. Sieć wypożyczalni rowerów w Katowicach dynamicznie się rozrasta. W zeszłym
roku Katowice miały największy i najdłużej
działający system rowerów miejskich w regionie składający się z 54 stacji i 450 rowerów.
Na rok 2019 zaplanowano kolejną rozbudowę
systemu aż do 75 stacji.
więcej – STR. 3

Czyje popiersie stanie
na placu Grunwaldzkim?

Galeria Artystyczna stała się częścią Koszutki i ważnym miejscem dla katowiczan.
Lista kandydatów do upamiętnienia w Galerii zamieszczona jest w środku numeru. Aby
wziąć udział w plebiscycie, należy wypełnić
zamieszczony obok kupon. Oﬁcjalne wyniki
zostaną ogłoszone w kwietniu, a uroczyste
odsłonięcie pomnika przy pl. Grunwaldzkim z wizerunkiem postaci wybranej przez
mieszkańców tradycyjnie odbędzie się w połowie września.
więcej – STR. 4

ULICA DWORCOWA WKRÓTCE WYPIĘKNIEJE

U

lica Dworcowa, podobnie jak kiedyś ulice Mariacka czy 3 Maja,
zmieni się w nowy, reprezentacyjny deptak miejski. – Najważniejszą zmianą będzie zamknięcie ulicy dla
ruchu samochodowego. Poruszać się po niej
będą mogli wyłącznie rowerzyści i piesi. Wsłuchując się w głosy katowiczan, zdecydowałem
także, by na nowym deptaku pojawiło się dużo
zieleni i elementy małej architektury. Dlatego,
zgodnie z powstałym projektem, zostaną tu zasadzone 54 drzewa: brzozy, miłorzęby i graby
o wysokości 4–5 metrów – mówi Marcin
Krupa, prezydent Katowic.

Planowana inwestycja wpisuje
się w politykę miasta polegającą na ożywianiu ścisłego centrum poprzez przyciąganie mieszkańców oraz ograniczanie
ruchu samochodowego. Dworcowa ma dawać możliwość relaksu w cieniu drzew,

czy też korzystania z obiektów restauracyjnych i usługowych. O tym, jak wielki potencjał drzemie w tej ulicy, świadczy ukończony
remont wschodniej części starego dworca
PKP. Popadające w ruinę budynki z prywatnych rąk odkupił w 2015 roku nowy inwestor, który w szybkim tempie zrewitalizował
budynki, przywracając im dawną świetność.
Dziś w pięknych wnętrzach funkcjonują już restauracja i placówka bankowa, a zabudowania
od strony zachodniej są aktualnie remontowane
– więcej na str. 11. Z drugiej strony ulicy, obok
secesyjnego Hotelu Monopol, powstaje Hotel
Diament Plaza, który został zaprojektowany
przez znaną pracownię Konior Studio Tomasza Koniora. Dlatego śmiało można powiedzieć,
że pod względem architektonicznym ul. Dworcowa będzie prawdziwą wizytówką miasta.
Metamorfoza ulicy Dworcowej rozpocznie się już w tym roku. Aktualnie trwają

prace przygotowawcze, a kolejnym krokiem
będzie ogłoszenie procedury przetargowej
na wybór wykonawcy inwestycji. – Zależy
nam na tym, by prace budowlane rozpoczęły
się jeszcze w tym roku, by od 2020 roku katowiczanie mogli już korzystać z tej nowej
przestrzeni miejskiej – mówi Ewa Lipka,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.
Koszt przebudowy ulicy Dworcowej urzędnicy szacują wstępnie na kilkanaście milionów złotych, a dokładna kwota będzie znana
po zakończeniu przetargu.
Wraz z przebudową ul. Dworcowej dojdzie do zmian na ul. Tylnej Mariackiej. Stanie
się ona docelowo dwukierunkowa i powstanie na niej parking automatyczny. Obecnie
inwestycja jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz podejmowania
uzgodnień z PKP. Inwestycja ta ma zostać
zrealizowana w tym roku. (RED)

Nowy sprzęt
w murckowskim szpitalu

Nowoczesna karetka od niedawna służy pacjentom szpitala w Murckach. Na jej zakup, a także
zakup dwóch aparatów USG, urządzenia do dezynfekcji, deﬁbrylatora, wirówki laboratoryjnej,
elementów do urządzeń RTG oraz zestawu narzędzi ortopedycznych pozyskano doﬁnansowanie z budżetu państwa w wysokości 1,24 mln zł.
Sprzęt kosztował prawie 1,6 mln.
więcej – STR. 5

Katowice zwycięzcą
rankingu strategii
przyciągania inwestycji

Miasto zajęło pierwsze miejsce pod względem
strategii przyciągania inwestycji bezpośrednich w prestiżowym rankingu „PolishCities of the
Future 2019/20” oceniającym atrakcyjność miast
dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ranking został przygotowywany przez zespół analityczny magazynu „fDi Intelligence” będącego
sekcją grupy The Financial Times. Autorzy rankingu opracowali listę 50 polskich lokalizacji, dla
których zebrano dane w pięciu kategoriach.
więcej – STR. 10
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ROZLICZ PODATEK W KATOWICACH

Dlaczego warto rozliczać podatki
w Katowicach i jak to zrobić?
Każde gospodarstwo domowe posiada
swój budżet. Aby kupić nową pralkę, telewizor, ubrania dla dzieci czy zatankować
samochód musimy mieć przychody – np.
pensję lub emeryturę. Jeżeli pieniędzy
jest zbyt mało niestety musimy rezygnować z wielu rzeczy, które chcielibyśmy zakupić. Podobnie wygląda sytuacja w każdej
miejscowości w Polsce. Miasto Katowice
ma różne źródła dochodów – ale najważniejszym z nich jest udział w podatku od
osób fizycznych (PIT). W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że na każde 100
złotych, które trafiają do budżetu miasta
– aż 28 zł pochodzi z podatku PIT. A więc
im więcej osób rozliczy swój podatek w Katowicach – tym większy będzie budżet
miasta, a tym samym będzie można zrealizować więcej pożytecznych projektów.

– Aby wydawać pieniądze na potrzeby mieszkańców, np. w zakresie kultury, sportu, rekreacji,
utrzymania żłobków, przedszkoli i szkół, budowy dróg rowerowych i miejsc parkingowych
- musimy je najpierw pozyskać - mówi Danuta
Lange, Skarbnik Miasta Katowice. – Środki z podatku PIT oznaczają możliwość realizacji wielu
zadań w ramach budżetu obywatelskiego, pozwalają dofinansować komunikację publiczną,
wybudować obiekty sportowe i kulturalne

- w tym np. powstające baseny czy hale sportowe, realizować remonty w szkołach, dofinansowywać wymianę starych kotłów węglowych,
sadzić nowe drzewa czy organizować imprezy
kulturalne, sportowe i festyny w dzielnicach dodaje Danuta Lange.
Co Katowice mogą zrobić dzięki pieniądzom z Twojego podatku?

Odprowadzając podatek w Katowicach
– masz realny wpływ na życie swojej rodziny i społeczności lokalnej. Statystycznie na
jednego mieszkańca z deklaracji PIT Katowice
pozyskują 2048 zł.
Podatek od jednej osoby wystarczy na budowę np. 8 metrów chodnika lub 4 stojaków
rowerowych,
Podatek od 10 osób oznacza możliwość
zasadzenia 40 drzew lub zbudowania 70 metrów drogi rowerowej,
Podatek od 100 osób pozwala utworzyć
plac zabaw na osiedlu, a od 440 katowiczan
oznacza możliwość wybudowania boiska typu
„Orlik”.
Czy trzeba być zameldowanym w Katowicach,
aby złożyć deklarację PIT w Katowicach?

Nie! PIT należy rozliczać w miejscowości zamieszkania, a nie zameldowania – choć
oczywiście często jest tak, że mieszkamy
tam, gdzie już jesteśmy zameldowani. Jeżeli

mieszkasz w Katowicach, a jesteś zameldowany w innej miejscowości – powinieneś rozliczyć PIT w Katowicach!
Czy rozliczenie PIT w Katowicach jest łatwe? Jak to zrobić?

To bardzo proste i zajmuje kilka chwil.
Podczas rozliczania się należy zwrócić tylko
uwagę na jedną pozycję:
Jeżeli korzystasz z tradycyjnego formularza papierowego – składając roczne zeznanie
PIT wpisz w formularzu adres zamieszkania
w Katowicach oraz właściwy dla Twego miejsca zamieszkania Urząd Skarbowy (pierwszy
lub drugi).
Jeżeli, podobnie jak setki tysięcy Polaków, korzystasz z elektronicznego systemu
rozliczania podatków przygotowanego przez
Ministerstwo Finansów [www.podatki.gov.
pl] – sprawdź adres zamieszkania (a tym samym przypisany Urząd Skarbowy) - możesz
to zrobić zarówno w podglądzie już przygotowanej deklaracji PIT lub w funkcji – „edytuj pozostałe dane”. Jeżeli okaże się, że adres
jest niewłaściwy (czyli niezgodny z Twoim
faktycznym miejscem zamieszkana na dzień
31 grudnia 2018 r.) - możesz sam zmienić
adres wchodząc w funkcje: „edytuj pozostałe dane”, a następnie w zakładkę „edytuj adres” - gdzie możesz go samodzielnie

zmienić i zatwierdzić, a następnie w zakładce
„urząd skarbowy” wpisać właściwy i zatwierdzić. Następnie wejdź w podgląd swojej deklaracji PIT i wówczas ją zatwierdź.
Dokonana w ten sposób zmiana jest równoczesnym zgłoszeniem o zmianie adresu zamieszkania, którą Urząd Skarbowy
przyjmie do swojej bazy. Pamiętaj też, by
powiadomić o tej zmianie również swojego pracodawcę.
Co mogę zrobić, by w przyszłości moje podatki trafiały do Katowic, bym nie musiał
już o tym pamiętać co roku?

To proste – poinformuj o tym swojego
pracodawcę! Wystarczy zwrócić się do pracodawcy o specjalny formularz. Jego wypełnienie zajmuje tylko 2 minuty. Dzięki takiemu
działaniu w kolejnych latach pieniądze z Twoich podatków – będą przeznaczone na inwestycje w mieście, w którym mieszkasz.
Mieszkasz w Katowicach, a wybierasz do
rozliczeń PIT urząd skarbowy w innym mieście. Co się dzieje z Twoimi pieniędzmi?

Twoje pieniądze zostaną wykorzystane w innej miejscowości. Zapewne też są tam
potrzebne. Ale warto się zastanowić, czy własne pieniądze chciałbyś przeznaczyć na remont
domu sąsiada lub wybudowanie mu garażu, zamiast przeznaczać je na własne potrzeby?

NAJSTARSZA MIESZKANKA KATOWIC SKOŃCZYŁA 107 LAT!

8 lutego w domu opieki w Katowicach obchodzono wyjątkowe,
bo 107. urodziny najstarszej katowiczanki, Konstantyny Wróbel

Jaki jest jej przepis na długowieczność? – W czasach mojej młodości nie było tyle jedzenia. Brało
się, co było w ogródku: gruszki, śliwki, agrest.
Aby żyć tak długo, trzeba jeść jabłka i orzechy.
Nie cierpię czekolady. Jak dostanę bombonierę,
to ją rozdam – odpowiada pani Konstantyna.
W uroczystości wzięli udział najbliżsi,
rodzina oraz przedstawiciele władz: wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, wiceprezydent
miasta Katowice Marzena Szuba, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach Mirosław Kańtor, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Moryń-Trzęsimiech i radny
Rady Miasta Katowice Krzysztof Pieczyński.
Jubilatce życzymy 200 lat! (MM)

M. MALINA

Pani Konstantyna przyszła na świat 8 lutego
1912 roku w Katowicach Pochodziła z wielodzietnej rodziny i musiała ją wspomóc finansowo, dlatego zaczęła pracę w młodym
wieku w okresie międzywojennym. Najdłużej,
bo przez ponad 30 lat pracowała w dzisiejszym Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, gdzie pełniła funkcję zastępcy głównego księgowego do roku 1972.

Liczba osób w wieku 100 lat
i więcej zameldowanych
w mieście Katowice:

100 lat – 2 osoby,
101 lat – 21 osób,
102 lat – 11 osób,
103 lat – 1 osoba,
104 lat – 3 osoby,
105 lat – 2 osoby,
106 lat – 2 osoby,
Konstantyna Wróbel obchodziła 107. urodziny. W uroczystości wzięli udział najbliższa rodzina
i przedstawiciele władz

107 lat – 1 osoba.
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NAJWIĘKSZY SYSTEM W REGIONIE

Kolejna rozbudowa sieci rowerów miejskich

W Katowicach trwają przygotowania do
rozpoczęcia nowego sezonu rowerowego. Sieć wypożyczalni rowerów w naszym
mieście dynamicznie się rozrasta. Zadebiutowała w 2015 roku, gdy testowano
trzy wypożyczalnie. W kolejnych latach
było ich odpowiednio 11, 35, a w ubiegłym roku już 54. W tym roku powstanie
aż 21 nowych stacji.

– Katowice to miasto z każdym rokiem coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Inwestujemy znaczne środki w rozbudowę
infrastruktury rowerowej, której istotną
częścią jest sieć wypożyczalni rowerów
miejskich, która w Katowicach cały czas rośnie i jest największa w całym województwie śląskim. W tym roku mieszkańcy będą
mogli korzystać z 75 stacji. To nie jest nasze
ostatnie słowo, gdyż docelowo w Katowicach,
zgodnie z moimi zapowiedziami, w kolejnych
latach będzie działało łącznie aż 150 stacji.
Podjąłem także decyzję, by system funkcjonował od początku kwietnia do końca października, kiedy rower cieszy się największą
popularnością – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W Katowicach, w systemie Nextbike, zarejestrowanych jest już 41
tysięcy mieszkańców, którzy łącznie wypożyczyli w zeszłym roku rowery ponad 200 tysięcy razy. To pokazuje, że sprawdza się nasza
strategia ukierunkowana na wykorzystywanie jednośladów zarówno w celu rekreacyjnym, jak i transportowym – dodaje prezydent.
Gdzie powstaną nowe stacje?

Sieć 54 stacji rowerów miejskich będzie dla
mieszkańców dostępna od początku kwietnia.
– Ze względu na techniczne możliwości
operatora sieci zdecydowaliśmy się na rozwój systemu w trakcie sezonu. Przed nami
dwie rozbudowy – w czerwcu o 12 stacji
realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego i w lipcu o dziewięć dodatkowych
stacji realizowanych z inicjatywy prezydenta.
Dodatkowo po analizie statystyk oraz infrastruktury rowerowej zdecydowaliśmy się na
zmianę lokalizacji czterech stacji – wyjaśnia Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału
Transportu, i dodaje, że przeniesione zostają

stacje Ligota PKP na teren Centrum Przesiadkowego Ligota, Nikiszowiec św. Anny-Szopienicka na Nikiszowiec Szyb Wilson,
Nikiszowiec Jantor na skwer Zillmannów
oraz osiedle Ptasie Drozdów na osiedle Ptasie Słowików.
Pierwsza rozbudowa systemu czeka
nas 1 czerwca – gdy zainstalowanych zostanie 12 stacji, które zostały wybrane
głosami mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego, m.in. na osiedlu Paderewskiego, Dębie, Józefowcu, Brynowie,
Burowcu i Zarzeczu. Kolejna rozbudowa
zaplanowana jest na 1 lipca – wtedy pojawi
się 9 dodatkowych stacji, m.in. przy Francuskiej 70, gdzie znajduje się filia Urzędu
Miasta, a także w lokalizacjach wskazanych
przez mieszkańców podczas spotkań z prezydentem Katowic, tj. na placach Hlonda,

Miarki i Grunwaldzkim, a także w Piotrowicach, Podlesiu, Panewnikach, Załężu i Dąbrówce Małej. Warto dodać, że w Katowicach
funkcjonuje kilkanaście stacji sponsorskich
– tj. takich, za które płacą firmy lub uczelnie z Katowic. – Wspólnie pokazujemy,
że współpraca miasta Katowice z biznesem, uczelniami czy centrami handlowymi
ma wymierny efekt dla naszych mieszkańców. Sponsorskie stacje rowerowe
znacząco podnoszą możliwości mieszkańców Katowic w zakresie podróżowania po mieście i pokazują, że społeczna
odpowiedzialność biznesu i placówek naukowych sprawdza się u nas w praktyce –
podkreśla Marcin Krupa. Obecnie trwają
rozmowy i ostatnie ustalenia dotyczące ostatecznej liczby stacji sponsorskich, które będą
działały w tym roku.

W nadchodzącym sezonie wraz ze zwiększeniem liczby stacji zwiększa się także liczba
rowerów – do ponad 600. Do dyspozycji
mieszkańców ponownie będą rowery cargo,
które służą do przewozu załadunku do 100
kg lub czworo małych dzieci. Ich liczba zostaje
zwiększona dwukrotnie, co oznacza, że będzie ich 20. Dodatkowo powiększona zostanie
stacja na Rynku, z której mieszkańcy w ubiegłych latach najczęściej wypożyczali rowery.
Na realizację systemu miasto Katowice chce
przeznaczyć ponad 2 mln złotych. W ramach
tej kwoty operator uruchomi dotychczasowe
stacje, zamontuje kolejne, a także będzie odpowiedzialny za serwis systemu przez cały okres
jego działania, tj. od 1 kwietnia do 1 listopada.
Mapa oraz dokładne lokalizacje wszystkich
stacji są dostępne na stronie www.rowerem.
katowice.eu. (RED)
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GALERIA ARTYSTYCZNA

Czyje popiersie stanie na placu Grunwaldzkim?
Ludzie kultury – muzycy, malarze, aktorzy, reżyserzy, których twórczość nas
porusza i którzy związani byli z naszym miastem i regionem – honorowani są w sposób
szczególny. To ich popiersia co roku pojawiają
się w Galerii Artystycznej. Nominacje do plebiscytu nadsyłają środowiska twórcze, a spośród osób, które otrzymały najwięcej głosów,
prezydent Katowic wskazuje artystę, którego
posąg pojawi się w Galerii.
Aby wziąć udział w plebiscycie, należy wypełnić zamieszczony obok kupon. Przy podliczaniu głosów będą brane pod uwagę jedynie
te wycięte z gazety, nie ich kserokopie. Najpóźniej do 31 marca należy przekazać swój głos do
Urzędu Miasta Katowice. Można to uczynić osobiście – przekazując kupon do Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku 13, lub listownie
– wysyłając kupon na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice z dopiskiem „Galeria Artystyczna”. Swój głos będzie
można także oddać do końca marca drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.katowice.eu – zakładka „Miasto” w dziale „Kultura”.
Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu, a uroczyste odsłonięcie
pomnika przy pl. Grunwaldzkim z wizerunkiem postaci wybranej przez mieszkańców
tradycyjnie odbędzie się w połowie września.

FOT. A. WOLCZYŃSKA-ZMEŁTY

Popiersia osób, które poprzez swoją
twórczość wpisały się w historię Katowic i całego Śląska, są obecne na placu Grunwaldzkim od 2003 roku. Galeria
Artystyczna stała się częścią Koszutki i ważnym miejscem dla katowiczan.

PLEBISCYT Galeria Artystyczna

Lista kandydatów do upamiętnienia w Galerii Artystycznej Miasta Katowice w 2019 r.
TADEUSZ WINCENTY DOBROWOLSKI – historyk sztuki, muzealnik,
organizator i dyrektor Muzeum Śląskiego
LEONARD IDZIAK, HALINA HOLAS-IDZIAKOWA – artysta fotograf, artystka fotograﬁk
GRZEGORZ FITELBERG – dyrygent, kompozytor, skrzypek, dyrygent Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia
BERNARD KRAWCZYK – aktor teatralny, ﬁlmowy i telewizyjny
KAZIMIERZ KUTZ – reżyser ﬁlmowy i teatralny, scenarzysta, pisarz, polityk
JAN F. LEWANDOWSKI – ﬁlmoznawca, dziennikarz i publicysta, nauczyciel
akademicki, pisarz
KS. RUDOLF LUBECKI – wikary paraﬁi Mariackiej, twórca zbiorku pieśni oraz polskiego
życia muzycznego w Katowicach
TADEUSZ MICHEJDA – wybitny architekt i malarz działający na obszarze Górnego Śląska
STANISŁAW PTAK – śpiewak operetkowy, aktor teatralny i ﬁlmowy
ZDZISŁAW PYZIK – literat, działacz kultury, redaktor katowickiej rozgłośni Polskiego
Radia, prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

W 2018 r. na placu Grunwaldzkim stanął
postument poświęcony Tadeuszowi Kijonce

Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach
plebiscytu mieszkańcy wybrali tak znaczące
dla kultury regionu osoby, jak: Antoni Halor,
Zbigniew Cybulski, Jerzy Duda-Gracz, Henryk
M. Górecki, Wojciech Kilar, Jan Skrzek, Teofil
Ociepka, Karol Stryja, Paweł Steller, Stanisław
Ligoń, Aleksandra Śląska, Stanisław Hadyna,
Bogumił Kobiela, Alfred Szklarski, Adolf Dygacz, Tadeusz Kijonka. (RED)

STEFAN MARIAN STOIŃSKI – dyrygent, kompozytor i pedagog
BOLESŁAW SZABELSKI –
kompozytor, organista, pedagog, brał
udział w tworzeniu Konserwatorium Śląskiego obecnej Akademii Muzycznej, w której
był dziekanem i kierownikiem Katedry Kompozycji
ANDRZEJ SZEWCZYK – malarz, rysownik, rzeźbiarz, pedagog
PIOTR SZMITKE – wybitny malarz, rysownik i pedagog, twórca interdyscyplinarny,
stworzył kierunek sztuki zwany metaweryzmem
JÓZEF ŚWIDER – kompozytor, pedagog, wieloletni dyrektor artystyczny Oddziału
Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

XII EDYCJA PROJEKTU „LOKAL NA KULTURĘ”

Oni mają apetyt na kulturę
Minigaleria i kawiarnioksięgarnia to pomysły, które wzbogacą kulturalną mapę
Katowic.

Za nami już XII edycja programu „Lokal
na kulturę”. Przypomnijmy, że jego celem jest
ułatwienie startu społecznym inicjatywom kulturalnym. – Program „Lokal na kulturę” powstał, by wspomagać organizacje prowadzące
działalność kulturalną, artystyczną lub twórczą. Jak to działa? Wystarczy ciekawy i twórczy pomysł na inicjatywę związaną z szeroko
pojętą kulturą, a urząd udostępnia na wynajem
lokale w preferencyjnych cenach – mówi Ewa
Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.
Zakończona edycja programu przyniosła kolejnych zwycięzców. Już wkrótce przy ul. Kochanowskiego 11 powstanie minigaleria pod nazwą
„Tkanka Twórcza”. Jej pomysłodawczyni, Anna
Mikulska, planuje tutaj nie tylko sprzedaż obrazów czy wytworów rzemiosła artystycznego,
ale także organizowanie warsztatów artystycznych i wieczorów twórczych. Natomiast przy
ulicy 3 Maja 25 powstanie kawiarnioksięgarnia. Będą w niej organizowane spotkania autorskie z pisarzami i tłumaczami. Jak mówi

zwyciężczyni konkursu, Maryla Korczewska-Jaguś, pomysłów na lokal im nie brakuje.
– Wraz z mężem uwielbiamy czytać książki,
bo literatura to nasza ogromna pasja. Do tego
kochamy kawiarnie, bo jesteśmy smakoszami
kawy. Sam pomysł był od lat w naszych głowach.
„Lokal na kulturę” dał nam pole do działania,
bo wynajmowane przez nas pomieszczenie
jest idealne do tego typu działalności. Chcielibyśmy, żeby to była głównie księgarnia anglojęzyczna, gdzie będziemy mogli znaleźć m.in.
szeroki wybór literatury pięknej po angielsku,
zarówno tej nowej, jak i używanej. Na pewno
znajdą się też tu pozycje w języku polskim, nowości, jak i znane nam klasyki. Nie zabraknie
też spotkań autorskich. Mamy bardzo dużo pomysłów – podkreśla Maryla Korczewska-Jaguś.
Dotychczas w jedenastu edycjach wystawiono do konkursu 75 wolnych lokali
użytkowych, zawarto umowy na 34 lokale, a aktualnie w użytkowaniu pozostają 22. O tym, że
program cieszy się popularnością, świadczy przykładowo Stowarzyszenie Artystów Tułaczy,
które od niedawna prowadzi Teatr Młody przy
ul. Chopina 8. Ich niewielka scena i widownia na

40 osób zapewnia artystyczną autonomię i przestrzeń, w której mają nadzieję stworzyć zupełnie
nową, alternatywną społeczność artystyczną. Teatr Młody to grupa ludzi zafascynowanych dwudziestoleciem międzywojennym, którzy swoje
sceniczne marzenia rodem ze starego Hollywood
postanowili urzeczywistnić w centrum Katowic. Młoda i kameralna scena na ulicy Chopina
8 ma odpowiedzieć na zapotrzebowanie alternatywnego teatru w górnośląskiej stolicy i nie
tylko. Artyści tworzą autorskie scenariusze w
oparciu o klasyczne wzorce, jak rewia czy kabaret, i dzięki niewielkiej przestrzeni, którą dysponują, mogą zadbać o intymność między aktorem
a widzem. Wspólnie szlifują swoje rzemiosło aktorskie, taneczne i wokalne. Teatr Młody tworzy
innowacyjne kreacje artystyczne i jest otwarty na
inicjatywy z zewnątrz. Na deskach swojej sceny
jego twórcy chcą gościć ludzi, z którymi dzielą
wspólną pasję do sztuki.
Natomiast przy ul. Warszawskiej 67 działa
Prywatna Szkoła Muzyczna. – W październiku 2017 r. przystąpiliśmy do konkursu „Lokal
na kulturę”. Od stycznia 2018 r. rozpoczęliśmy
adaptację lokalu na szkołę muzyczną. Prace

trwały pół roku. Od czerwca rozpoczęliśmy zapisy do szkoły. Nasza placówka otwarta jest na
dzieci, młodzież, ale również dorosłych, którzy
chcieliby nauczyć się grać na wymarzonym instrumencie. Do szkoły można zapisać się w dowolnym momencie roku szkolnego. Zapraszamy
wszystkich – zachęca najemca Łukasz Dębski.
Z kolei przy ul. Kościuszki 39 powstał
Alternatywny Dom Kultury. Prowadząca go
Fundacja Imago Silesia w 2018 r. zakończyła
remont lokalu. Odbywają się w nim różne wydarzenia kulturalne, np. wystawa „Promenada
na południe. Historia ulicy Kościuszki”. Wystawy organizuje też Fundacja Kultura Obrazu, która w 2016 r. pozyskała pomieszczenie
przy ul. Kordeckiego 2 i prowadzi działalność
warsztatową, wystawienniczą, archiwizacyjną
(cyfrowo) oraz merytoryczną (biuro fundacji). – Działamy na polu edukacji wizualnej.
Interesuje nas rola fotografii w życiu codziennym – dlatego chętnie sięgamy do albumów
rodzinnych i fotografii amatorskiej. Ciekawią
nas archiwa. Organizujemy wystawy i warsztaty, wydajemy książki (także on-line) – mówią
przedstawiciele fundacji. (JG/AWZ)
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DOFINANSOWANIE NA ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPITALA

Nowa karetka i nowoczesny sprzęt
w murckowskim szpitalu
– Zakupiony sprzęt służy podniesieniu jakości świadczonych przez szpital usług zdrowotnych, realizowanych przede wszystkim
na rzecz mieszkańców Katowic – podkreśla
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jest to
jeden z elementów modernizacji istniejących budynków stanowiący dalszy rozwój
Szpitala Murcki, który zapowiedziałem we
wrześniu 2017 roku. Pozyskanie środków
zewnętrznych pozwala nam zaoszczędzone
środki z budżetu miasta przeznaczyć na kolejne działania na terenie szpitala – dodaje
prezydent.
Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją prezydenta Katowic z września 2017
roku w murckowskim szpitalu, którego właścicielem jest miasto, realizowany jest plan
naprawczo-rozwojowy. Spośród dwóch wariantów, jakie zostały opracowane z udziałem
specjalistów, zdecydowano się na przyjęcie do
realizacji programu inwestycyjnego, którego

OŚWIATA

Trwa rekrutacja
do przedszkoli

W marcu rozpoczyna się rekrutacja
podstawowa do samorządowych przedszkoli. Przypominamy, że przedszkola nie mają tzw. obwodów, co oznacza,
że rodzic może wybierać preferowaną
placówkę spośród wszystkich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Miejskie
przedszkola dysponują łącznie 7 857
miejscami.

Od 5 do 11 marca chętni rodzice mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a następnie w dniach od
12 do 25 marca będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej nowych wychowanków
Rekrutacja odbywa się poprzez stronę
www.katowice.przedszkola.vnabor.pl.
W przypadku pytań więcej informacji udziela
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta
Katowice pod nr tel. 32 705 41 60.
(RED)

ZAKUPIONO

FOT. SZPITAL MURCKI

Nowoczesna karetka od niedawna służy
pacjentom szpitala w Murckach. Na jej
zakup, a także zakup dwóch aparatów
USG, urządzenia do dezynfekcji, defibrylatora, wirówki laboratoryjnej,
elementów do urządzeń RTG oraz zestawu narzędzi ortopedycznych pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1,24 mln zł. Sprzęt
kosztował prawie 1,6 mln.

s amochód sanitarny (transportowy)
o wartości 261 607 zł
 wa aparaty USG o łącznej wartości
d
459 500 zł
 yjkę dezynfektor wraz z sterylizatom
rem parowym o wartości 209 534 zł
z estaw napędów ortopedycznych
o wartości 108 602 zł
 efibrylatory, wirówkę laboratoryjną,
d
system radiografii cyfrowej DR/CR
do aparatu RTG, myjkę do endoskopów, aparat Esmarcha, zestaw narzędzi ortopedycznych.

Nowoczesna karetka już służy pacjentom

całkowity koszt szacowany jest na kwotę
ok. 88 mln zł, w horyzoncie czasowym do
2021 roku. Przyjęcie takiego scenariusza zaspokoi potrzeby pacjentów, personelu oraz
mieszkańców. Po pierwsze nastąpi poprawa
jakości udzielanych świadczeń medycznych
dla pacjentów i komfortu pracy dla załogi
szpitala, co zapewniać mają m.in. nowy
budynek z Centralną Izbą Przyjęć, nowym
blokiem operacyjnym, rozbudowaną bazą
diagnostyczną m.in. w zakresie endoskopii, a także nowe wyposażenie.

W czerwcu ubiegłego roku podpisana
została umowa na wybór Inwestora Zastępczego w związku z realizacją planu naprawczo-rozwojowego Szpitala Murcki,
pomiędzy szpitalem a konsorcjum, w skład którego wchodzi Raciborskie Przedsiębiorstwo
Inwestycyjne sp. z o.o. oraz Inwestycje, Budownictwo, Handel Inwest-Complex sp. z o.o. Inwestor Zastępczy opracował projekt Programu
Funkcjonalno-Użytkowego z zakresu termomodernizacji budynków i w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego

na wybór wykonawcy prac termomodernizacyjnych oraz rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie
umowy z wykonawcą, który sporządzi koncepcję
programowo-przestrzenną, kompletną dokumentację budowlaną dla zadania inwestycyjnego (rozbudowa i modernizacja Szpitala Murcki), a także
pełnił będzie nadzór autorski nad inwestycją na
etapie realizacji robót budowlanych. Jednocześnie
prowadzone są działania dotyczące wymiany sieci
wodociągowej, która jest niezbędna zarówno ze
względu na jej obecny stan, jak i pod kątem planowanej rozbudowy placówki. (RED)

Rekrutacja do przedszkoli
Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych w Katowicach. W pierwszym etapie rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych
miejsc, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga
rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą. Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

II etap rekrutacji
Na podstawie Prawa oświatowego organ
prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową,
braną pod uwagę na drugim etapie rekrutacji:

1. dziecko, któremu gmina ma obowiązek
zapewnić miejsce w przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego) – 32 pkt.;
2. dziecko zgłaszane do przedszkola,
którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie
uczęszczało do przedszkola wskazanego

RODZAJ CZYNNOŚCI

we wniosku o przyjęcie do przedszkola na
pierwszym miejscu – 16 pkt.;

3. dziecko, którego oboje rodzice pracują/
studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica
samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt.;
4. dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku
szkolnym poprzedzającym rok szkolny , na który
odbywa się rekrutacja – 4 pkt.;
5. dziecko rodzica objętego opieką MOPS
lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w PUP, aktywnie poszukującego pracy
oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 pkt.

TERMINY W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

TERMINY W POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 5 do 11 marca

-

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 12 do 25 marca, w godz. 8.00–15.00

od 5 do 8 sierpnia, w godz. 8.00–15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków

od 26 marca do 8 kwietnia

od 9 do 22 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 kwietnia, godz. 08.00

26 sierpnia, godz. 13.00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 12 do 24 kwietnia, w godz. 8.00–15.00

od 26 do 29 sierpnia, w godz. 13.00–15.00

Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 kwietnia, godz. 8.00

30 sierpnia, godz. 15.00
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WALKA Z UCIĄŻLIWOŚCIAMI ODOROWYMI

Zielone membrany o powierzchni większej niż boisko
piłkarskie i hermetyzacja procesów w nowej hali
Już nie tylko armatki antyodorowe, ale
także dodatkowe, specjalne membrany
izolacyjne i szereg preparatów wykorzystywanych jest na różnych etapach
procesu technologicznego – Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zgodnie z deklaracjami realizuje
działania mające ograniczyć oddziaływanie na otoczenie zakładu przy ulicy
Milowickiej w Katowicach.

– Poza zastosowaniem od września ubiegłego
roku armatek antyodorowych wdrożyliśmy także stosowanie – na różnych etapach
procesu przeróbki odpadów – szeregu dodatkowych preparatów neutralizacyjnych.
Regularnie korzystamy również z nowej
myjki, wykorzystującej specjalny środek

czyszczący, a wszystkie istotne elementy
procesu odbywające się na zewnątrz są
drobiazgowo monitorowane – mówi Andrzej Malara, prezes MPGK w Katowicach.
– Zdecydowanie najważniejszą zmianą jest
szczelne przykrycie tzw. stabilizatu, będącego efektem całego procesu mechaniczno-biologicznego, specjalnymi membranami
izolującymi. Ich łączna powierzchnia jest
większa, niż powierzchnia boiska piłkarskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Takie działanie to realizacja najnowszych,
ubiegłorocznych instrukcji Komisji Europejskiej, dotyczących postępowania w takich
sytuacjach jak nasza – dodaje.
Kolejnym działaniem są przygotowania do budowy nowej hali, do

ROZLICZENIA PODATKOWE

1% zostaw blisko
Do końca kwietnia musimy rozliczyć
się z podatku dochodowego w Urzędzie
Skarbowym za 2018 rok. Przy okazji składania zeznania podatkowego możemy zrobić coś dobrego dla innych – wskazać lokalnie działającą organizację, która posiada
status organizacji pożytku publicznego, by
fiskus odprowadził dla niej 1% naszego podatku. Łącznie katowickie organizacje zyskują od podatników co roku milion złotych.

– Co roku oddaję 1% podatku na rzecz jednej z katowickich organizacji pożytku

publicznego. Dzięki temu wsparciu organizacje mają dodatkowe środki na swoje działania
– mówi nam Stefan Grzegorzyca, mieszkaniec
Katowic. Każdej organizacji pozarządowej,
która może zbierać 1% podatku, takie wsparcie
pomaga w realizacji celów statutowych. – Dla
każdego obywatela to tak niewiele, a dla wielu
organizacji bardzo ważny i istotny zastrzyk finansowy. Średnio 1% podatku od osoby to 30
zł, więc gdy 100 osób odda 1%, mamy już 3000
zł – informuje przedstawiciel jednej z katowickich organizacji pozarządowych.

której w przyszłości zostanie przeniesiony
wspomniany stabilizat. Aktualnie opracowywane są szczegółowe założenia technologiczne nowego obiektu i zbierane są
dane potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zadanie
jest o tyle skomplikowane, że w naszym
kraju nie zastosowano jeszcze takiego
rozwiązania.
Z dokumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że na
obszarze czterech miast, na którym wskazywane jest występowanie odoru, funkcjonują
co najmniej dwie inne kompostownie. – Należy pamiętać, że w okolicy są również inne
podmioty, które są źródłem uciążliwości odorowych – co potwierdzają sami mieszkańcy,
1% dla OPP nie jest dodatkowym podatkiem, darowizną czy ulgą. Jest to część należnego państwu podatku dochodowego – jeżeli
jednak w swoim rozliczeniu podatkowym nie
wskażemy żadnej organizacji pożytku publicznego, nasz 1% trafi wraz z pozostałą częścią do
fiskusa. – W Katowicach jest aż 131 organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego za 2018 rok, jest więc w czym
wybierać. Najwięcej spośród nich jest organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych, są też
takie, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób starszych,
działają w obszarze ekologii i ochrony zwierząt, edukacji, kultury i sportu oraz na rzecz
rozwoju świadomości obywatelskiej – dodaje
Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds.
organizacji pozarządowych.

którzy wyraźnie wskazują, że sytuacja pogorszyła się w ostatnich 12 miesiącach, a analiza procesów realizowanych w zakładzie
MPGK wskazuje, że w tym czasie nie zaszły tam żadne zmiany, które mogłyby się
przełożyć na wzrost uciążliwości. To może
oznaczać, że w międzyczasie pojawiło się
dodatkowe źródło problemu – mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK w Katowicach. Miasto Katowice wspólnie z Czeladzią,
Sosnowcem i Siemianowicami Śląskimi
zawarło w październiku ubiegłego roku porozumienia w zakresie dokonania gruntowego, kompleksowego przeglądu wszystkich
potencjalnych źródeł uciążliwości na swoich
terenach.
(RED)

998 779 zł – tyle otrzymały katowickie organizacje
pozarządowe dzięki temu, że wskazaliśmy je jako
beneficjentów 1% przy rozliczaniu podatku w 2018 r.
131 organizacji pożytku publicznego z Katowic
uprawnionych jest do otrzymania 1% podatku
dochodowego za 2018 rok
Termin rozliczenia podatku – 30 kwietnia
Organizacje pomagają chorym dzieciom, seniorom, niepełnosprawnym, wspierają osoby bezdomne, chronią środowisko, przeciwdziałają bezdomności zwierząt, wspomagają rozwój sportu,
organizują wolontariat, działają w obszarze edukacji, kultury i podtrzymywania tradycji narodowej
oraz rozwoju świadomości obywatelskiej.
Aktualna lista katowickich organizacji pożytku
publicznego jest dostępna na stronie katowice.

eu/ngo/ngo/1-dla-opp

RADA SENIORÓW MIASTA KATOWICE

Siła drzemie w seniorach
Pełni energii i świeżych pomysłów. To oni
dbają, by seniorom w Katowicach żyło
się coraz lepiej. O tym, jak działa i jakie
plany na najbliższą przyszłość ma Rada
Seniorów Miasta Katowice, opowiada
przewodnicząca Janina Piwowarczyk.
Może na początku wyjaśnijmy, czym jest
Rada Seniorów?

– Jesteśmy organem doradczym, który
dba o interesy seniorów w Katowicach. Działamy
niczym łącznik, który funkcjonuje pomiędzy seniorami, organizacjami senioralnymi a władzami
miasta. Przedstawiamy swoje opinie oraz rozwiązania problemów. Często zwracają się do nas
miejskie jednostki. Jest to szczególnie ważne przy
zagospodarowywaniu przestrzeni. Warto wtedy
spojrzeć na nią ze strony seniora. Chodzi tutaj na
przykład o rozmieszczenie ławek czy o to, jakie
windy najlepiej się sprawdzają w praktyce. Prowadzimy też działania opiniotwórcze. Jesteśmy

aktywni przy rozstrzyganiu projektów, które
skierowane są do seniorów.
Jak działa Rada Seniorów?

– Rada składa się z 13 osób, społeczników działających na terenie Katowic, którzy
zostali wyłonieni poprzez głosowanie organizacji pozarządowych. Jesteśmy podzieleni
na zespoły tematyczne i tak m.in. zajmujemy
się sprawami opieki medycznej, dostępu
do rehabilitacji, przyglądamy się sprawowanej opiece nad seniorami przez firmy
zewnętrzne, odwiedzamy domy opieki społecznej, interweniujemy w sprawie dostępności do komunikacji miejskiej i obiektów
publicznych. A przede wszystkim słuchamy
seniorów, którzy zwracają się do nas z różnego rodzaju problemami, i przekazujemy je
dalej odpowiedniej jednostce miejskiej.
Mają państwo kontakt z innymi radami
seniorów?

– Często bierzemy udział w szkoleniach,
wykładach czy spotkaniach. Chcemy podkreślić, że działania senioralne w Katowicach są
na najwyższym poziomie. Inne miasta mogą
nam zazdrościć. Co więcej, część z nich bierze z nas przykład, co napawa nas dumą.
A nad czym Rada Seniorów aktualnie
pracuje?

– Ostatnio wystąpiliśmy z wnioskiem do
Rady Miasta, żeby aplikować do projektu „Miasto przyjazne starzeniu”, który organizowany
jest przez WHO. Teraz we współpracy z Federacją Konsumentów oddział w Katowicach
przygotowujemy projekt pod hasłem „Seniorze,
poznaj swoje konsumenckie prawa”. Chcemy
ostrzec seniorów przed zawieraniem niekorzystnych dla nich umów. Wciąż ta świadomość
wśród seniorów jest niska. Często zawierają
oni umowy na garnki, materace czy usługi medyczne. Zdarzają się przypadki, w których osoby

są naciągane nawet na kwoty w wysokości 10
tys. zł. Wszyscy seniorzy, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, mogą się do
nas zgłosić. Wspólnie z Federacją Konsumentów będziemy organizować spotkania, na których będzie można się dowiedzieć, jak ustrzec
się przed tego rodzaju oszustwami. Chętni będą
mogli zaznajomić się z metodami, jakimi posługują się nieuczciwi sprzedawcy produktów czy
usług. (AWZ)
Rada Seniorów jest otwarta na współpracę
ze wszystkimi organizacjami, które działają
na rzecz seniorów. Z Radą można się kontaktować mailowo pod adresem rada.seniorow@katowice.eu. Można też znaleźć ją na
Facebooku, wpisując Rada Seniorów Miasta
Katowice w wyszukiwarce.
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POLAND ON AIR

Są lepsi od Jamesa Bonda
Młodzi, zdolni i trochę szaleni. Wsiadają
do helikoptera, by zrobić niepowtarzalne ujęcia Polski. W ich pięknym albumie
„Poland on air” znalazła się także stolica
Górnego Śląska – Katowice. Poznajcie
Aleksandrę Łogusz i Macieja Margasa,
którzy w naszej rozmowie opowiadają o swojej niezwykłej pasji.
Jak narodził się pomysł na „Poland on air”?

Aleksandra Łogusz: Zaczęliśmy od fotografii z dachów wieżowców, a później także
i z drona, które publikowaliśmy na swoich
fanpage’ach. Pewnego dnia jeden z obserwujących mój blog pilotów zaprosił mnie na lot
nad Warszawą i tak zainteresowałam się fotografią lotniczą. Kiedy pokazywałam swoje
pierwsze zdjęcia Maciejowi, zaintrygowało
nas, że nikt dotąd nie wykonał zdjęć, lecąc
nad centrum Warszawy. Okazało się, że jest to
strefa ściśle chroniona, wszystko ze względu
na pobliski ruch na Okęciu oraz budynki
strategiczne. My jednak lubimy wyzwania,
dlatego postanowiliśmy zrobić takie zdjęcia z helikoptera przy otwartych drzwiach!
Jak James Bond, przypięci linami! Tak powstał album „Warsaw on air”.
Maciej Margas: Wystawa cieszyła się
ogromną popularnością. Początkowo nie
mieliśmy w planach fotografowania innych
miast – wydawało nam się to zbyt trudne,
kosztowne i czasochłonne. Goście zaczęli
pytać nas jednak o dalsze plany. Zainteresowanie było tak duże, że zaczęliśmy się zastanawiać nad sesjami lotniczymi w całej
Polsce. W trakcie prac zorientowaliśmy się,
że wielkimi krokami zbliżają się 100. rocznica
odzyskania niepodległości oraz 100-lecie Lotnictwa Polskiego. Nie ma chyba lepszej metafory wolności niż perspektywa „z lotu ptaka”.

Aleksandra: I tu pojawiło się pierwsze
pytanie: co powinno znaleźć się w albumie? Pomysłów było bardzo dużo, jednak
uznaliśmy, że nie da się zmieścić całej Polski w jednej książce. Dla nas jako fotografów
największym wyzwaniem są zdjęcia nocne.
Uznaliśmy, że tam, gdzie jest największe
zaludnienie, najwięcej świateł, zrobimy
najbardziej efektowne ujęcia. Wybraliśmy
największe pod względem ludności miasta w Polsce. Skorygowaliśmy listę tak, żeby
niemal każdy region miał swojego reprezentanta. Ja przemyciłam swoje miasto rodzinne: Bielsko-Białą, która nie łapała się do
tej dwunastki. Łącznie pojawia się 16 miast:
Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice i Bielsko-Biała, Poznań, Wrocław, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Szczecin,
Białystok, Rzeszów, Lublin.
Co było największym wyzwaniem?

Maciej: Logistyka. Nie jesteśmy pilotami,
nie dysponujemy własnym śmigłowcem na
zawołanie, dlatego w każdym mieście musieliśmy szukać pilotów oraz helikopterów
lub samolotów spełniających nasze wymogi.
Trzeba było się również zgrać z pogodą, która
potrafi być nieprzewidywalna. Nie da się takiego lotu zorganizować z wyprzedzeniem
większym niż dwa dni. Nad organizacją
sesji nad Krakowem czy Gdańskiem pracowaliśmy ponad pół roku. Lot nad Katowicami połączyliśmy z lotem nad Krakowem,
który jest stosunkowo blisko, a startowaliśmy… z Nowego Sącza, bo tam znaleźliśmy pilota dostępnego w danym terminie
wraz z samolotem.
A jak wygląda praca nad zdjęciami
nocnymi?

Maciej: To duże wyzwanie, ale na
nich zależało nam najbardziej. Staraliśmy
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się w miarę możliwości korzystać z lotnisk
aeroklubowych. One jednak nie zawsze dysponują oświetleniem do lądowania nocą, dlatego w kilku miastach musieliśmy lądować
na lotniskach pasażerskich małą cessną obok
dużych boeingów. Kiedy planowaliśmy sesje lotnicze do albumu „Poland on air”, założenia były takie, że będziemy w powietrzu
przez dwa dni w tygodniu. Ale okazało się,
że trudno było cokolwiek zaplanować dalej
niż na trzy dni do przodu. Kiedy otrzymywaliśmy telefon z drugiego końca Polski: jest
pogoda, jest sprzęt, trzeba było szybko znaleźć zastępstwo do obsługi sklepu, przełożyć
spotkania i ruszać w drogę.

Aleksandra Łogusz – fotograf lotniczy, wydawca albumu „Warsaw on air” oraz „Poland on air” i właściciel sklepu z wydrukami,
eleganckimi pamiątkami z Polski www.polandonair.com. Autorka Zdjęcia Roku. Związana z Bielskiem-Białą i Katowicami.
Maciej Margas – operator filmowy i fotograf. Wraz z Aleksandrą Łogusz prowadzi
kanał na youtube.com/POLANDONAIR.
Jako pierwszy fotograf w Polsce wykonał zdjęcia lotnicze nad ścisłym centrum
Warszawy w helikopterze przy otwartych
drzwiach, a następnie sesje lotnicze nad całą
Polską z cyklu „Poland on air”. Autor najpopularniejszego timelapsea o Polsce na świecie „Warsaw 24 H Timelapse”, serii filmów
lotniczych. Jego zdjęcia otrzymały Grand
Press Photo i dwa wyróżnienia w International Photography Awards w Nowym Jorku.

Warto też podkreślić, że Wasze projekty są
niezależne.

Aleksandra: Szukaliśmy wydawcy,
jednak usłyszeliśmy, że zdjęcia lotnicze nie mają potencjału. Postanowiliśmy
udowodnić im, że jest inaczej, wydaliśmy album samodzielnie, z pomocą sponsorów oraz zbiórki crowdfundingowej.
Ale te wszystkie wyzwania były niczym w porównaniu z selekcją już wykonanych zdjęć, których zrobiliśmy tysiące.
Najtrudniej było nam wybrać zdjęcia
miast, z którymi czujemy się emocjonalnie związani. W Katowicach mieszkałam,
studiowałam, dlatego zależało mi, żeby
uwiecznić to miasto z zupełnie innej perspektywy. Chyba nie ma w tej chwili innego miasta w Polsce, które zmienia się tak
bardzo jak Katowice. A jednak stereotypowo Katowice kojarzą się raczej z szaro-burą rzeczywistością górniczą. Dlatego
zależało mi, żeby w albumie pokazać, jak
bardzo zielone jest to miasto. Zdjęcia Katowic to jedno z największych zaskoczeń
wśród osób, które oglądają album.

A jak to się stało, że Wasz album „Warsaw
on air” był wręczany parze książęcej Kate
i Williamowi?

Maciej: Kiedy dowiedzieliśmy się, że
książęca para przyjedzie do Warszawy,
od razu wiedzieliśmy, że nasz album będzie oczywistym wyborem na oficjalny
prezent. Tym bardziej że książę William
sam jest pilotem helikoptera, więc album
idealnie wpisywał się w jego gust. Został
on wręczony parze książęcej w obecności
Prezydenta RP na spotkaniu, na którym
również byliśmy. To był dla nas ogromny
zaszczyt i przeżycie. (AWZ)

SPORTOWA GRA MIEJSKA

Najbardziej ekstremalna przygoda w mieście!

Na czym zabawa będzie polegała? Uczestnicy otrzymają mapę z punktami kontrolnymi, do których
należy dotrzeć (dopuszczalna możliwość korzystania z GPS). Z tym że na rajdzie przygodowym nie
wystarczy podbicie tzw. karty startowej w punkcie
kontrolnym. Tutaj, przy większości punktów kontrolnych, będzie trzeba zmierzyć się z zadaniem

FOT. M. KNAP

Pamiętacie biegi na orientację z gimnazjum, szkoły średniej albo harcerskie
podchody? Mapy z zaznaczonymi punktami, które trzeba było odnaleźć w terenie? Podbijanie specjalnych kart jako dowód, że odnalazło się punkt, i sprint aż do
mety? Już po raz dziewiąty stowarzyszenie Silesia Adventure Sport oraz Urząd
Miasta Katowice zapraszają na „Miejski
Rajd Przygodowy w Katowicach”, czyli
sportową grę miejską. Zabawa odbędzie
się 13 i 14 kwietnia, a bazą zawodów będzie Gimnazjum nr 13 w Szopienicach.

specjalnym (sprawnościowym, jak np.: wspinaczka, zadanie linowe, kajaki; lub logicznym: zagadki matematyczne, wiedza z historii Katowic,
znajomość cytatów sławnych osób). W zabawie

można wziąć udział na jednej z przygotowanych
przez organizatorów tras:
Ô rodzinnej – trasa o długości 10–15
km: dowolna liczba osób w zespole, osoby

nie muszą być spokrewnione. Dzieci w wieku
przedszkolnym, szkoły podstawowej mogą
poruszać się na rowerze. Rok temu najmłodszy uczestnik liczył niecały roczek. Ta trasa
jako jedyna startuje w niedzielę 14 kwietnia,
Ô pieszej – o długości ok. 15–20 km: zespoły dwuosobowe, start 13 kwietnia,
Ô rowerowej – o długości ok. 40 km: zespoły dwuosobowe, start 13 kwietnia,
Ô PROFI – trasa o długości ok. 40 km:
zespoły dwuosobowe, zawodnicy będą pokonywać trasę pieszo, rowerem i kajakiem, start
13 kwietnia.
Rok temu w zabawie udział wzięło ponad 700
osób, co czyni nasz katowicki rajd największą tego
typu imprezą w Polsce! Informacje, charakterystyka tras, zdjęcia i filmy z poprzednich edycji oraz
zapisy na www.RajdMiejskiKatowice.pl.
(MARCIN FRANKE)
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HAŁAS W MIEŚCIE – INFORMACYJNO-EDUKACYJNA STRONA INTERNETOWA MIASTA KATOWICE

FOT. S. RYBOK,

Redukcja uciążliwego hałasu w Katowicach
W Katowicach
ogranicza się
hałas poprzez np.:
 aprawy oraz wymiany nawierzchni
n
jezdni i torowisk;
budowę alternatywnych tras dla
ruchu tranzytowego;
tworzenie cichych nawierzchni drogowych;
stawianie ekranów akustycznych;
stosowanie w planowaniu przestrzennym zasad strefowania;
ograniczanie budynków mieszkalnych przy ruchliwych pasach drogowych.

Prawie połowa powierzchni Katowic to tereny zielone. Drzewa stanowią doskonałą naturalną barierę przed dźwiękiem

Hałas towarzyszy nam praktycznie
wszędzie – na ulicy, w zakładach pracy, a nawet w naszych domach. Co prawda nie da się go uniknąć w żadnym dużym mieście, należy jednak dążyć do
jego ograniczenia, gdyż wysokie poziomy decybeli mają negatywny wpływ
na środowisko i mieszkańców.

Mimo że hałas bywa groźny, jego niekorzystny wpływ na ludzi bywa bagatelizowany, co wynikać może z niedostatecznego
poziomu wiedzy w tym zakresie. Dlatego
też Urząd Miasta Katowice opracował serwis internetowy poświęcony temu problemowi www.halas.katowice.eu. Na witrynie
można m.in. znaleźć informacje dot. prawnych i technicznych aspektów ograniczania
emisji hałasu oraz o działaniach miasta w tym
zakresie. Strona dostosowana jest do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

W Katowicach do tej pory dokonano
trzech tzw. mapowań akustycznych (lata
2008, 2015 i 2018), w których podano różne
wskaźniki hałasu w poszczególnych rejonach
miasta. – Określono źródła zanieczyszczenia
szkodliwym dźwiękiem, wśród których głównym okazał się ruch drogowy. Działania te
pozwoliły opracować program ograniczania
hałasu. Na charakter podjętych kroków miały
wpływ nie tylko wyniki czerpane z map, ale
również tendencje rozwoju miasta i opinie
mieszkańców – mówi Grzegorz Mazurkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice.
Po każdym mapowaniu miasto podejmowało kroki mające na celu redukcję hałasu. Z ważniejszych działań w kwestii hałasu
drogowego wymienić można m.in. ograniczenie ruchu ciężkiego i przeorganizowanie
komunikacji miejskiej na ul. Brynowskiej,

budowę rozpraszająco-odbijających ekranów
akustycznych na bardzo ruchliwych odcinkach dróg i autostrad (we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad),
przebudowę nawierzchni drogowych i wiaduktów oraz umieszczenie w newralgicznych
punktach fotoradarów kontrolujących prędkość samochodów. Podjęto także kroki w celu
reorganizacji ruchu drogowego na terenie
miasta. Wśród nich między innymi redukcję
prędkości ruchu, zmianę jego natężenia oraz
budowę cichych nawierzchni drogowych.
Warto wspomnieć, że w Katowicach
powstał „Program ochrony środowiska
przed hałasem dla miasta Katowice na lata
2017–2022”. Redukcja hałasu w środowisku
miejskim będzie długotrwałym i skomplikowanym procesem, ale dzięki temu programowi Katowice mają solidny plan walki na
wielu frontach. (JG)

Przykładowe wartości
poziomu natężenia
dźwięków
 0 dB – szelest liści przy łagodnym
1
wietrze
20 dB – szept
30 dB – bardzo spokojna ulica bez
ruchu
40 dB – szmery w domu
60 dB – odkurzacz
70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru, wnętrze
samochodu
80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie
100 dB – motocykl bez tłumika
110 dB – piła łańcuchowa
140 dB – start myśliwca
220 dB – eksplozja bomby atomowej

SPOTKANIA W MIEJSKIM CENTRUM ENERGII

Black or green tea, czyli spotkania przy herbacie w MCE
Zapraszamy na „Black or green tea” – cykl
spotkań przy herbacie z przedstawicielami podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę powietrza i klimatu.
– Chcemy promować zachowania proekologiczne oraz rozmawiać o tym, jak
oszczędzać energię w gospodarstwach
domowych. Ogólnodostępne i bezpłatne
spotkania odbywają się w Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2 – mówi
Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice.

11 marca zapraszamy na spotkanie z zastępcą komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. Przy herbacie (czarnej lub zielonej)

na naszej antresoli będzie można pytać o uprawnienia, zgłoszenia, kontrole,
spalanie odpadów i niedozwolonych paliw,
mandaty, latające drony i pewnie o kilka
innych rzeczy. Zapraszamy w poniedziałek
na godzinę 15.00.
Kolejne spotkanie odbędzie się 25
marca o godz. 15.00. Spotkamy się z doradcą
energetycznym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przedstawi świeże
(jeszcze ciepłe) informacje na temat statutowej działalności Funduszu w roku 2019 oraz
wszystko na temat „gorącego” rządowego
programu „Czyste Powietrze”. (MM)

Miejskie Centrum Energii dla mieszkańców
jak oszczędzać energię w codziennym życiu, do kiedy należy wymienić stary kocioł
opalany węglem, jak działają odnawialne
źródła energii, czym można palić w piecu
– tego wszystkiego mieszkańcy mogą się
dowiedzieć w Miejskim Centrum Energii. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce.
Jak zmienić sposób ogrzewania domu na
ekologiczny – z dofinansowaniem z miasta,

MCE działa od wtorku do piątku od 7.30
do 15.30, a w poniedziałki od 7.30 do 17.00.
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WYBORY DO CZTERECH RAD JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA KATOWICE JUŻ W KWIETNIU

Mieszkańcy Załęża, Koszutki, Dąbrówki
Małej i Giszowca wybiorą dzielnicowych radnych
14 kwietnia odbędą się wybory do czterech rad jednostek pomocniczych: Załęża, Koszutki, Dąbrówki Małej i Giszowca. Jednostka pomocnicza to wspólnota
mieszkańców zamieszkałych na jej terenie. Podział Katowic na 22 jednostki
został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998 r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa
mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych
spraw związanych z bieżącymi problemami
dzielnicy. Realizacja celów działania jednostki
odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi
Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego obszar jednostki. Organami jednostki
są rada jednostki (tzw. rada dzielnicy) oraz
zarząd jednostki, a członkowie tych organów
pełnią swoje funkcje społecznie.
Kto może kandydować na radnego?

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie jednostki pomocniczej i figuruje w rejestrze
wyborców. Ponadto kandydat nie może być
skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.
Kto może kandydować do składu OKW?

Kandydaci muszą być wyborcami, stale zamieszkiwać na terenie miasta i nie mogą

być w stosunku do kandydujących: zstępnymi
(dziećmi, wnukami, prawnukami), wstępnymi
(rodzicami, dziadkami, pradziadkami), rodzeństwem ani małżonkami.
Jak zgłosić kandydata na radnego?

Poprzez złożenie druku formularza wraz z listą
poparcia (nazwiska i adresy wraz z podpisami
osób popierających kandydata) w trakcie dyżuru OKW. Wzór formularza zgłoszenia kandydata i listy poparcia można pobrać na www.
bip.katowice.eu, w zakładce Ogłoszenia i aktualności -> Wybory i referenda, również do pobrania w siedzibie OKW, w trakcie jej dyżuru.
Zgłoszenie kandydata musi być poparte
przez co najmniej 20 wyborców, mieszkańców
jednostki pomocniczej. Wyborca może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych.
Kto może zgłosić kandydata
na radnego?

Zgłoszenia może dokonać osobiście sam kandydat lub dwóch pierwszych wyborców z listy
poparcia. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację
polityczną lub społeczną.
Jak zgłosić się do prac w OKW?

Zgłoszenie należy złożyć na druku formularza w trakcie dyżuru OKW. Wzór formularza
można pobrać na stronie www.bip.katowice.eu,
jak również w siedzibie OKW, w trakcie dyżuru.

OGŁOSZENIE

Nieodpłatna pomoc prawna,
poradnictwo i mediacja
Od 1 stycznia 2019 r. można w Katowicach
korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Nieodpłatna
pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Oświadczenie składa się
osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu
wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenie nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z kolei osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą
stawić się osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
może być udzielana nieodpłatna pomoc
prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem
nieodpłatnej mediacji, także poza punktem
albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Zapisów na termin wizyty można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. od
7.30 do 15.30 pod numerem telefonu: (32) 259
3736. Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin. Porady odbywają się w MOPS,
Powiatowym Urzędzie Pracy, domach pomocy
społecznej „Przystań” i „Zacisze”, miejskich
domach kultury przy ul. Hallera 28 i ul. Markiefki 44a. (RED)

Jak wyglądają wybory?

Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne
głosowanie wybierają radę za pomocą
kart do głosowania. Wybory odbędą się
14 kwietnia w godz. 7.00–19.00. Aby
zagłosować, należy mieć ze sobą dokument tożsamości.
Gdzie i kiedy można zgłaszać
kandydatury? Gdzie zagłosować?
Sprawdź informacje dotyczące
Twojej jednostki pomocniczej
Załęże, OKW przy ul. Gliwickiej 150 (siedziba RJP nr 7)
Dyżury: 5–8 oraz 11–14 marca w godz.

od 17.00–18.00, 15 marca w godz. od 12.00–
13.00. Głosowanie odbędzie się w SP nr 22
przy ul. Wolskiego 3, Ośrodku Sportowym
przy ul. Gliwickiej 214, Zespole Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2. Więcej
informacji: https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/RJP-wybory-Zaleze.aspx

Koszutka, OKW przy ul. Słonimskiego 12
(siedziba RJP nr 12)
Dyżury: 5–8 oraz 11–14 marca w godz.

od 17.00–18.00, 15 marca w godz. od 11.00–
12.00. Głosowanie odbędzie się w SP nr 36
przy ul. Iłłakowiczówny 13, KZGM – Świetlica przy ul. Grażyńskiego 5, MBP Filia
nr 11 przy ul. Grażyńskiego 47, Głównym

Instytucie Górnictwa przy pl. Gwarków 1,
IV LO przy ul. Katowickiej 54. Więcej informacji: https://www.katowice.eu/Konsultacje/
Strony/RJP-wybory-Koszutka.aspx
Dąbrówka Mała–OKWprzy ul. Techników 5
(siedziba RJP nr 14)
Dyżury: 5–8 oraz 11–14 marca w godz.

od 18.00–19.00, 15 marca w godz. od 11.00–
12.00. Głosowanie odbędzie się w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego przy ul. Wiertniczej 3,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy
ul. Grzegorzka 4. Więcej informacji: https://
www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/RJP-wybory-Dabrowka-Mala.aspx

Giszowiec, OKW w MDK „Szopienice-Giszowiec” filia nr 2, pl. Pod Lipami 1, 1–3
w budynku „Gawlikówki” (siedziba RJP nr
17 Giszowiec)
Dyżury: 5–8 oraz 11–14 marca w godz.

od 17.00–18.00, 15 marca w godz. od 11.00–
12.00. Głosowanie odbędzie się w SP dla
Dziewcząt PŁOMIEŃ przy ul. Karliczka 15,
SP nr 51 przy ul. Przyjaznej 7a, MP nr 91 przy
ul. Adama 33, SP nr 54 przy ul. Wojciecha 9.
Więcej informacji: https://www.katowice.
eu/Konsultacje/Strony/RJP-wybory-Giszowiec.aspx
Aby wybory się odbyły, musi się zgłosić co
najmniej 23 kandydatów na radnych. (RED)

OGŁOSZENIE

Powstał punkt dla seniorów z Katowic,
którzy chcą być nadal aktywni zawodowo
W siedzibie Urzędu Pracy w Katowicach przy
ul. Pośpiecha 14 powstało miejsce indywidualnych spotkań seniorów z doradcą zawodowym. Tematyka spotkań koncentrować się
będzie na udzielaniu pomocy seniorom w zakresie: sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do udziału w rozmowie

OGŁOSZENIE

E-dowód już dostępny!
Od 4 marca można składać wnioski o wydanie
dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.
Wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane
na podstawie wniosków złożonych od 4 marca
2019 r., będą posiadały warstwę elektroniczną.
E-dowód jest plastikową kartą wyposażoną w czip, na którym zapisano dane właściciela. Ma być bezpiecznym narzędziem do

kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą,
poszukiwania ofert pracy z wykorzystaniem
stron i portali internetowych oraz totemów multimedialnych dostępnych w urzędzie (wyświetlaczy ofert pracy z możliwością wydruku ofert).
Punkt funkcjonuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00. (MS)

kontaktu elektronicznego z administracją,
służbą zdrowia i np. placówkami bankowymi.
Potwierdzimy nim tożsamość, podpiszemy
dokumenty elektroniczne, potwierdzimy
obecność w placówkach medycznych oraz wykorzystamy go do elektronicznych bramek na
lotniskach w Unii Europejskiej.
Działanie e-dowodu ma być bardzo
proste. Podczas załatwiania sprawy będziemy przykładać kartę do czytnika i wpisywać kod PIN. O nowy dowód możemy
się starać przed upływem ważności aktualnego, ale nie jest to konieczne. (RED)
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RANKING „POLISHCITIES OF THE FUTURE 2019/20”

Katowice zwycięzcą rankingu
dotyczącego strategii przyciągania
bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Ranking był przygotowywany przez zespół
analityczny magazynu „fDi Intelligence” będącego sekcją grupy The Financial Times. Autorzy rankingu opracowali listę 50 polskich
lokalizacji, dla których zebrano dane w pięciu
kategoriach: potencjał gospodarczy, zasoby
ludzkie, efektywność kosztowa, infrastruktura i dostępność transportowa, przyjazne
nastawienie do biznesu. Kolejnym obszarem,
który analizowano, była strategia przyciągania zagranicznych inwestycji. W tej kategorii
opierano się na kwestionariuszach wypełnianych przez 13 poszczególnych ośrodków miejskich. Analizowano m.in. organizację i sposób
pracy komórek miejskich zajmujących się inwestycjami zagranicznymi, główne inicjatywy
podejmowane w celu przyciągnięcia inwestorów bezpośrednich, zachęty inwestycyjne, projekty infrastrukturalne i miejskie. Miasta były
podzielone ze względu na wielkość populacji.
Katowice zostały sklasyfikowane w kategorii
dużych miast – z ludnością powyżej 250 tys.,
podobnie jak 11 innych ośrodków miejskich.
– Bezpośrednie inwestycje zagraniczne znacząco wpływają na rozwój

FOT. S. RYBOK

Katowice zajęły pierwsze miejsce
pod względem strategii przyciągania
inwestycji bezpośrednich w prestiżowym rankingu „PolishCities of the Future 2019/20” oceniającym atrakcyjność
miast dla bezpośrednich inwestycji
zagranicznych.

Katowice zostały wybrane jako miejsce prowadzenia inwestycji przez takich inwestorów, jak: IBM, Fujitsu,
Accenutre, PwC, Rockwell Automation Sapiens, TÜV Rheinland czy też
Eurofins.
Jednym z kluczowych czynników
decydującym często o lokalizacji inwestycji w danym mieście jest dostępność
nowoczesnej powierzchni biurowej. Podaż
nowoczesnej powierzchni biurowej w Katowicach wynosi 520 tys. m2, co już daje miastu 5. miejsce w Polsce, a kolejne 72 tys. m2
jest w budowie.

Europejski Kongres Gospodarczy w MCK

Katowic i wzmacnianie pozytywnego wizerunku. Nagroda ta jest dowodem na to, że
szereg naszych starań, które od lat podejmujemy, zostało docenionych przez zespół
zagranicznych ekspertów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Katowice
to silna marka w oczach przedsiębiorców,

na którą składa się szereg czynników, np.:
dostęp do wykwalifikowanej kadry, doskonała lokalizacja i rozbudowany system
wsparcia. Dziś mówimy także o potencjale
naukowym, gospodarczym i infrastrukturalnym całej metropolii. Katowice są przyjazne dla biznesu – a potwierdzają to firmy,

które zdecydowały się u nas zainwestować.
To wzorcowy model win-win. Każdy nowy
inwestor to nowe miejsca pracy czy też
podatki wpływające do kasy miasta – dodaje prezydent.
Katowice osiągnęły najwyższy wynik
wśród polskich miast w kategorii strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, a także znalazły się na podium w kategorii związanej z infrastrukturą i dostępnością transportową, zajmując 3.
miejsce wśród dużych polskich miast. Wręczenie nagród odbędzie się 12 marca podczas
Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM. (RED)

Za nami już kolejna edycja Intel Extreme Masters,
dzięki której miasto Katowice znajduje się na
ustach graczy z całego świata. Seria IEM po raz
pierwszy zawitała do Katowic w 2013 roku i od tamtego czasu wciąż zyskuje na popularności. Polska
publika przyjęła z ogromnym entuzjazmem rozgrywki, które co roku odbywają się w MCK i Spodku.
Bo kto choć raz poznał energię i atmosferę tego wydarzenia, będzie chciał tutaj wracać w kolejnych latach. O zainteresowaniu świadczą nie tylko tysiące
odwiedzających graczy, ale także widzowie, którzy
tłumnie śledzą rozgrywki przed ekranami swoich
monitorów. A to przecież nie wszystko. Najważniejszym e-sportowym rozgrywkom, IEM towarzyszą
także największe targi – IEM Expo. (AWZ)

Zeskanuj kod QR
i obejrzyj na naszym
kanale relację
z pierwszego dnia
IEM 2019

S. RYBOK

INTEL EXTREME MASTERS
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PRZEBUDOWA ULICY DWORCOWEJ

Kolejny budynek Starego Dworca przejdzie odnowę
Na kompleks dworcowy, którego właścicielem jest Opal Maksimum, składa się pięć
budynków o powierzchni ponad 10 tys. m².
Remont i przebudowa zabudowań trwają od
końca 2016 r. Gotowe są już obiekty przy ul.
Dworcowej 2, 4 i 6. Ich łączna powierzchnia użytkowa to blisko 4,7 tys. m². We wnętrzach działają lokale gastronomiczne, klub
muzyczny oraz bank. Kilka miesięcy temu
ruszył remont budynku u zbiegu ulic Dworcowej i św. Jana. Na powierzchni ok. 1 tys.
m² i trzech kondygnacjach powstaną przestrzenie usługowe, gastronomiczne i biurowe.
W najbliższym czasie powinna także
rozpocząć się modernizacja największego,
6-kondygnacyjnego gmachu przy ul. Dworcowej 8 o powierzchni 4,6 tys. m². Opal
Maksimum ogłosił już przetarg, w ramach
którego wyłoni wykonawcę prac budowlanych. Ich efektem będzie całkowita przemiana
budynku. Wyłoniona firma wykona remont
dachu, nowe stropy, szyby windowe, instalacje, stolarkę okienną i drzwiową, a także prace

OPAL MAKSIMUM

Modernizacja i przebudowa Starego
Dworca w Katowicach nabiera coraz
większego rozmachu. Właściciel przygotowuje się obecnie do renowacji największej, środkowej części kompleksu.
Na realizację inwestycji firma otrzymała
unijne dofinansowanie.

Stary Dworzec – Dworcowa 8, wizualizacja

wykończeniowe. Wszystko zgodnie z pozwoleniami wydanymi przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Na poziomie -1 i parterze przewidziano
utworzenie pomieszczeń dla gastronomii,
usług czy handlu. Pozostałe piętra mają zostać
przeznaczone na hotel lub biura. O ich ostatecznym zagospodarowaniu zdecydują najemcy. – Największy budynek Starego Dworca
jest idealnym miejscem dla utworzenia hotelu
lub w najniższych poziomach restauracji czy ekskluzywnych sklepów. Duża powierzchnia pomieszczeń w budynku pozwala na zaadaptowanie jej
na potrzeby najbardziej wymagających klientów.

To prestiżowa lokalizacja w Katowicach – zachęca
Opal Maksimum. Przed gmachem powstaną
schody z tarasem, na którym będzie można
utworzyć ogródek gastronomiczny. W przygotowanie dokumentacji przebudowy Dworcowej 8
zaangażowane były pracownie achitektoniczne
Forma, Square oraz Projekt PL.
Oprócz zadań typowo komercyjnych
obiekt ma pełnić także funkcje na rzecz społeczności lokalnej. W jego wnętrzach powstanie wyposażona strefa usług społecznych,
pozwalająca na realizację działań EFS dla
dzieci, młodzieży, osób wykluczonych i strefy
inkubacji małych przedsiębiorstw. Europejski

Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia
Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego
zasoby finansowe inwestuje w ludzi, a celem
jest wspieranie dążenia do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc
pracy, w tym poprawy dostępu do rynku
pracy. Tym samym oferta Dworcowej 8 ma
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom edukacyjnym i inkubacyjnym i być wsparciem
przedsiębiorczości lokalnej, która wspomoże
rozwiązywanie kłopotów bezrobocia. Istotna
będzie też trwała zmiana w przestrzeni tej części miasta, dzięki której ma nastąpić poprawa
warunków funkcjonowania mieszkańców,
podmiotów biznesowych czy turystów. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
Jeśli Opalowi uda się rozstrzygnąć
bez opóźnień postępowanie przetargowe, a następnie niezwłocznie podpisać
umowę z wykonawcą, prace powinny ruszyć
wiosną i zakończyć się na początku drugiej
połowy przyszłego roku. W tym roku ma się
również rozpocząć modernizacja ulic Dworcowej i Tylnej Mariackiej, finansowana przez
katowicki Urząd Miasta. (ZIT)

NA SKRÓTY PRZEZ INWESTYCJE
Hotel Katowice zostanie
zmodernizowany

Polski Holding Hotelowy (PHH) przejmie od
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych ponad 50-letni hotel Katowice.
Obiekt znajduje się w samym centrum miasta
przy al. Korfantego 9. Przejęcie jest efektem
utworzenia PHH, jako spółki w 100 proc. z państwowym kapitałem, która będzie zarządzać
obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu
Państwa w ramach jednego, wyspecjalizowanego podmiotu. PHH powstał w styczniu
2019 r. i kontynuuje działalność Chopin Airport Development, firmy z branży hotelarskiej,
która wybudowała m.in. hotel Moxy Katowice
Airport położony tuż przy pyrzowickim lotnisku. Jako franczyzobiorca, PHH współpracuje z czołowymi światowymi sieciami
hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels
& Resorts, InterContinental Hotels Group oraz
Louvre Hotels Group. W perspektywie kilku
lat Polski Holding Hotelowy będzie zarządzać
kilkudziesięcioma różnorodnymi obiektami hotelowymi w całej Polsce, należącymi do Skarbu
Państwa. Jak podaje spółka, celem jest utworzenie silnego i profesjonalnego polskiego podmiotu hotelowego, konkurencyjnego w branży,
sprawnie zarządzającego bazą obiektów poprzez
wdrażanie nowoczesnych procedur, poprawę
rentowności czy dostosowanie standardu

hotelu do ewentualnego wprowadzenia marki
hotelowej. Hotel Katowice ma zostać poddany
modernizacji, po czym rozpocznie działalność
pod nową marką. Analizy co do wyboru najbardziej odpowiedniego podmiotu już trwają.
Na razie nie jest jednak znana data rozpoczęcia prac modernizacyjnych katowickiego
obiektu. O dalszych działaniach PHH ma informować po ostatecznym podjęciu decyzji o zakresie i terminach remontu.

Pół miliona metrów
kwadratowych dla miejsc pracy
Jak wynika z podsumowania roku 2018
na rynku nieruchomości, którego dokonała
międzynarodowa agencja doradcza JLL, w Katowicach jest już ponad pół miliona metrów
kwadratowych nowoczesnej powierzchni
biurowej. Na koniec grudnia ub. roku całkowite zasoby biurowe stolicy katowickiej metropolii wynosiły 519 300 m². Wynik plasuje
Katowice wśród pięciu największych rynków biurowych Polski. Miasto wyprzedzają
jedynie Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Eksperci podkreślają, że dostępność
odpowiedniej jakości i ilości nowoczesnej
przestrzeni biurowej jest kluczowa dla rozwoju firm już działających w Katowicach, jak
również stanowi istotny czynnik przy wyborze lokalizacji przez nowych inwestorów.

Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw to z kolei gwarancja
dobrze płatnych miejsc pracy oraz ich coraz
większy wybór, a także szansa na przyciągnięcie nowych mieszkańców i rozwój w sektorze
budownictwa mieszkaniowego. Obecnie w budowie znajdują się kolejne projekty biurowe,
tj. dwa etapy Face2Face Business Campus przy
ul. Chorzowskiej, czy DL Center Point II przy
ul. Wrocławskiej. Niebawem może ruszyć realizacja kolejnych inwestycji.

GTL rozbuduje terminal B

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL)
przygotowuje się do modernizacji i rozbudowy terminalu pasażerskiego B w Katowice
Airport. W tym celu spółka ogłosiła postępowanie przetargowe. W jego ramach wybierze
firmę budowlaną, która wykona prace. Ich
efektem ma być wzrost przepustowości terminalu z 2 do 4 mln pasażerów rocznie oraz
powiększenie powierzchni użytkowej z 12,2
tys. do 17,2 tys. m². Roboty budowlane będą
prowadzone w dwóch etapach. Rozpoczęcie pierwszej fazy planowane jest na końcówkę lata, kiedy powinna być już podpisana
umowa z wybraną firmą. Prace potrwają do 31
maja 2020 r. Po tej dacie, w związku ze wzmożonym ruchem wakacyjnym, roboty zostaną
ograniczone, by ponownie przyspieszyć w drugiej fazie, tj. od września do kwietnia 2021 r.

Na ten czas terminal B zostanie zamknięty
dla podróżnych. Po zakończeniu inwestycji
będzie można korzystać z większej liczby
bramek kontroli (wzrost z 6 do 8), stanowisk
odpraw (27 zamiast 18) i wejść do samolotów
(16 zamiast 10), z czego trzy będą stanowić
tzw. wieże boardingowe. Umożliwią one
szybkie przejście do samolotów zatrzymujących się bezpośrednio przy terminalu. Oprócz
tego powstaną salonik prasowy i sale konferencyjne oraz tzw. przejście fast track. Przebudowany obiekt zostanie połączony jednym
pasażem z terminalami A i C. Szacunkowa
wartość inwestycji to 70,7 mln zł netto.

Dębowe Tarasy po raz czwarty

Firma Murapol zrealizuje ostatni, czwarty
etap Dębowych Tarasów. Dotychczasowe
trzy fazy inwestycji wybudowały firmy TriGranit i Immofinanz Group. W czwartym
etapie powstaną trzy budynki. Na razie deweloper rozpoczął sprzedaż 127 mieszkań, które
znajdą się w jednym 7- i jednym 6-kondygnacyjnym bloku. Prace budowlane powinny ruszyć w najbliższych tygodniach. W następnej
kolejności powstanie budynek 14-kondygnacyjny. W sumie w trzech obiektach zostanie
oddanych do użytkowania 410 lokali mieszkalnych. Osiedle będzie realizowane u zbiegu
ulic Baildona i Bożogrobców, tuż przy Silesia
City Center. (ZIT)
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Kolejne postępy na budowach
trzech centrów przesiadkowych
W Katowicach obecnie trwa budowa trzech centrów przesiadkowych.
Pierwsze, na Ligocie, zostało już ukończone i wkrótce rozpocznie obsługę mieszkańców. Ideą centrów przesiadkowych jest możliwość szybkiego
przesiadania się z różnych środków

komunikacji na inne – np. z samochodu na tramwaj czy z roweru miejskiego
na autobus lub pociąg. Centra przesiadkowe oznaczają szereg korzyści
dla mieszkańców. Przyczynią się do
zmniejszenia ruchu samochodowego w kierunku Śródmieścia, gdyż ich

FOT. S. RYBOK

Inwestycja: Centrum przesiadkowe „Sądowa”
Lokalizacja: przy ul. Sądowej i ul. Goeppert-Mayer, Śródmieście
Rozpoczęcie prac terenowych: marzec 2018
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 63,53 mln zł (30 mln zł dofinansowania zewnętrznego)

użytkownicy będą zostawiać samochody w centrum przesiadkowym i kontynuować podróż środkami komunikacji
publicznej. Zmniejszenie ruchu samochodowego oznacza z kolei mniejszą
emisję spalin oraz zmniejszenie poziomu hałasu. Dodatkową korzyścią

Wybrana w przetargu firma BUDIMEX S.A. zrobiła badania podłoża gruntowego, wzmocniła
podłoże pod fundamentami wiaty peronowej i wykonała 26 stóp fundamentowych pod
wiatę peronową.
Zakończyły się już roboty drogowe w okolicy inwestycji, m.in. rozbiórka podbudowy,
korytowanie, frezowanie nawierzchni ul. Jana
III Sobieskiego i ul. Sądowej, wykonano stabilizację gruntu oraz warstwę mrozoodporną
tych ulic. Robotnicy ułożyli krawężniki wzdłuż
ul. Sądowej od placu Wolności do świateł na
ul. Goeppert-Mayer. Wykonano podbudowę i warstwę wiążącą na ul. Sądowej do
świateł na ul. Goeppert-Mayer oraz na ul. Jana
III Sobieskiego oraz wykonano stabilizację
gruntu „in situ” układu drogowego i zatok autobusowych pod wiatą peronową. Rozpoczął
się też wykop pod parkingiem dla samochodów osobowych i autobusów
Widać już całą bryłę dworca, zakończono
bowiem stan surowy zamknięty budynku obsługi podróżnych. Robotnicy wykonują już
tynki i instalację wodno-kanalizacyjną.

dla mieszkańców będą zwiększone
częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów. Łączny koszt budowy
czterech centrów przesiadkowych wynosi ponad 200 mln zł, z czego aż 170
mln zł to pozyskane dofinansowanie
zewnętrzne.

Centrum przesiadkowe przy ul. Sądowej
będzie obsługiwało autobusy dalekobieżne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, a także
ruch autobusowy o zasięgu regionalnym, metropolitalnym i miejskim. W skład inwestycji wejdą:
budynek obsługi pasażerskiej, wielostanowiskowe zadaszone perony, zadaszony parking dla
rowerów – połączony z siecią dróg rowerowych
oraz parking samochodowy dla 50 samochodów,
przeznaczony wyłącznie dla pojazdów osób dojeżdżających do centrum przesiadkowego. Do
dyspozycji podróżnych oddane będą także tzw.
strefa kiss&ride oraz miejsca postojowe dla taksówek. Budynek będzie ponadto pełnił funkcję
handlowo-usługową. Pojawi się punkt sprzedaży biletów (kiosk), punkt gastronomiczny
wraz z miejscami siedzącymi oraz pomieszczenie sprzedaży biletów transportu międzynarodowego. Dodatkowo na parterze zlokalizowane
będą przechowalnia bagażu oraz poczekalnia
dla pasażerów transportu lokalnego, natomiast
dla pasażerów transportu międzynarodowego
przewidziano większą przestrzeń oczekiwania,
umiejscowioną na piętrze.

FOT .J. GÓRSKA

Inwestycja: Centrum przesiadkowe Brynów
Lokalizacja: Brynów, okolice pętli tramwajowej u zbiegu ulic Jankego, Rzepakowej,
Kłodnickiej i Kościuszki
Rozpoczęcie prac terenowych: styczeń 2018 r.
Termin ukończenia: kwiecień 2020 r.
Koszt: 62,88 mln zł (z czego 68% to pozyskane dofinansowanie zewnętrzne)

Wykonano wycinkę drzew kolidujących z budowanymi obiektami. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu w rejonie parkingu wielopoziomowego.
Od stycznia wyłączono pętlę tramwajową, zdemontowano już istniejącą trakcję i torowisko tramwajowe. Tymczasowy przystanek tramwajowy znajduje
się teraz przed wiaduktem kolejowym.
Przebudowano sieci kolidujące z projektowanym
budynkiem parkingu wielopoziomowego i murem
oporowym. Wykonano mur oporowy od strony
ulicy Kościuszki. Widać już wykop pod parking
wielopoziomowy. Trwają prace wzmacniające
grunt w miejscu parkingu i prace związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych
i teletechnicznych.
Węzeł w Brynowie będzie umożliwiał przesiadki: komunikacja indywidualna–tramwaj–autobus. Znajdą
się tam miejsca dla 400 samochodów, parkingi dla
rowerów, miejsca postoju taksówek, punkt kiss&ride.
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Inwestycje rosną na wiosnę
W Katowicach trwa budowa trzech
basenów. Lekka zima i dogodne
warunki atmosferyczne sprawiły,
że można było realizować kolejne
etapy inwestycji. Każda z nich zawiera sześciotorowy basen o wymiarach 25 × 16 metrów, basen do
nauki pływania, brodzik dla dzieci,
trybuny na 115 miejsc, 80-metrową

Kończone są aktualnie prace żelbetowe w zakresie konstrukcji, wciąż trwają prace murowe.
Na ukończeniu są także prace związane z przygotowaniem instalacji, które znajdą się pod
posadzką. W części pomieszczeń trwa także
układanie płytek. Do budynku już dostarczono i
ustawiono w miejscu docelowym wanny SPA.

Dzięki temu całe rodziny będą mogły aktywnie spędzać czas wolny,
na czym nam zależy – mówi Bogumił
Sobula, wiceprezydent Katowic.
Każdy z zaprojektowanych obiektów
będzie budynkiem parterowym, podpiwniczonym, wolnostojącym i będzie
zawierać foyer z punktem kawowym,
szatnie (240 szafek). Przy każdym

basenie pojawią się parkingi – 186
miejsc przy ul. Kościuszki, 95 miejsc
przy ul. Hallera, 94 miejsca na Ligocie. Dodatkowo zmieni się otoczenie
basenów – pojawią się nowe nasadzenia, stojaki dla rowerów oraz nowe
ławki i monitoring. Wszystkie baseny
będą w pełni dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Inwestycja: Basen wraz z halą sportową
Lokalizacja:
ul. Hallera i Konna w Burowcu
Rozpoczęcie prac terenowych:
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 28,8 mln zł

Na ukończeniu są prace żelbetowe, które dotyczą
głównej konstrukcji. Wciąż trwają także roboty
murowane. W części pomieszczeń trwa właśnie
układanie płytek, osadzona została wanna SPA,
rozpoczęto także montaż wentylacji i instalacji
wodno-kanalizacyjnej. Rozpoczęto ponadto montaż blachy na dachu budynku.
M. MALINA

FOT. S. RYBOK

Inwestycja:
Basen wraz z halą sportową
Lokalizacja: ul. Kościuszki, Brynów
Rozpoczęcie prac terenowych:
czerwiec 2017 r.
Termin ukończenia: IV kwartał 2019 r.
Koszt: 29,3 mln zł

zjeżdżalnię i sauny. Dodatkowo – przy
basenach powstają pełnowymiarowe
hale sportowe, a obiekty przy ul. Hallera i Kościuszki będą mieć także siłownie. – Decyzja prezydenta Marcina Krupy o budowie trzech basenów
oznacza, że większość mieszkańców
Katowic będzie mieć dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilometrów.

Inwestycja:
Basen wraz z halą sportową,
zagospodarowaniem terenu,
drogą, parkingiem
Lokalizacja:
Zadole, ul. Wczasowa
Rozpoczęcie prac terenowych: sierpień
2017 r.
Termin ukończenia:
II kwartał 2020 r.
Koszt: 32,3 mln zł

FOT. S. RYBOK

Zakończono już prace, które były związane
z wykonaniem instalacji kanalizacji, co umożliwiło
także zakończenie robót związanych z wykonaniem warstwy betonowej, która znajdzie się pod
płytą fundamentową.
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Z PROF. WIESŁAWEM BANYSIEM ROZMAWIA MACIEJ SZCZAWIŃSKI

O naturze języka

Z regionem i z Katowicami
związany już jestem od 45 lat...
To dobra perspektywa,
bo pozwala widzieć ogromne,
fantastyczne przemiany
i transformacje całego regionu,
a w szczególności
jego stolicy: od przestrzeni
kopalniano-hutniczej,
serca przemysłu ciężkiego
naszego kraju, do regionu
nowoczesnych technologii,
stawiającego na nowoczesną
naukę, dającego szansę
na rozwój kultury
i polepszającego komfort
życia mieszkańców

MACIEJ SZCZAWIŃSKI: Przygotowując się
do rozmowy z panem, przypominałem sobie studia na Uniwersytecie Śląskim… 40
lat temu. W dzisiejszym świecie, a zwłaszcza w przestrzeni nauki, wydaje się, że to
czasy zamierzchłe, tak dużo się wydarzyło we wszystkich prawie dziedzinach. Również tej panu najbliższej: językoznawstwie.
Czy zatem taki przedpotopowy student jak
ja, pobierający nauki m.in. u prof. Ireny Bajerowej i wymawiający z nabożeństwem nazwisko ówczesnego wielkiego językoznawcy Noama Chomskiego, może mieć jeszcze
jakiekolwiek pojęcie, jak ta sfera zjawisk
wygląda dzisiaj?

PROF. WIESŁAW BANYŚ: Och tak, bez
wątpienia! Pod warunkiem, że sprawami
językoznawstwa się dalej interesuje... A językoznawstwo, podobnie jak i wszystkie nauki, na przestrzeni ostatnich 40 lat zrobiło
olbrzymi postęp. Widzimy więcej, wiemy
więcej i zdecydowanie więcej mamy materiałów do badań. Zmieniły się także podejście do samego celu językoznawstwa i sposób
jego uprawiania. Podobnie jak w wielu innych
naukach, od pewnego czasu trwa bardzo intensywna dyskusja: czy językoznawstwo powinno być teoretyczne czy stosowane? Z mojej
perspektywy to spór jałowy. Powinno być i takie, i takie. Bo językoznawstwo teoretyczne,
podobnie jak każda nauka podstawowa, która
zajmuje się badaniem rzeczywistości z czystej ciekawości świata i dążenia do poznania
prawdy o jego funkcjonowaniu, prędzej czy
później dostarczy odkryć, które będą podstawą do wykorzystywania ich jako określonych produktów (podstawa tzw. badań
stosowanych). W językoznawstwie współczesnym dość wyraźna jest tendencja wykorzystywania wyników badań do zastosowań
praktycznych. Jednym tchem można wymienić całą ich paletę. Ale wystarczy wspomnieć
np., że nie byłoby tłumaczenia automatycznego, jakie dziś stosują np. Google, Microsoft,
Samsung czy Systran do tłumaczenia stron
internetowych czy całych książek, bez badań
językoznawczych! Nie mielibyśmy w konsekwencji także możliwości zrealizowania dość
już oczywistych dzisiaj aplikacji na systemy
Androida czy Apple, które pozwalają nam
błyskawicznie tłumaczyć zdania wypowiedziane w danym języku na inny. Z drugiej
strony zastosowanie teorii ma walor sprawdzający po prostu jej prawdziwość. Takim
sprawdzianem dla teorii względności np. jest
to, że dzięki niej jesteśmy w stanie latać w kosmos. Podobnie teorie językoznawcze. Jeśli
pozwalają na stworzenie modeli komputerowych, jak wyżej wspomniane tłumaczenia
automatyczne, czy fizycznych (aplikacje na telefony komórkowe), udowadniają tym samym,
że są prawdziwe rzeczywiście.
Te dylematy i ich dialektyczna „gra” pokazują zatem, jak bardzo na dobrą sprawę jeden typ badań nie może istnieć bez drugiego .

Oba są absolutnie ważne. Bez badań
podstawowych nie byłoby oczywiście

zastosowań ich rezultatów, ale też bez
możliwości zastosowań tych rezultatów
nie dałoby się określić, czy dana teoria jest
prawdziwa. W przypadku językoznawstwa
pokazują też drugą parę innej „gry”: racjonalizmu i empiryzmu. W największym
uproszczeniu podejście racjonalistyczne
do badań językoznawczych, wywodzące
się z ducha filozofii Kartezjusza, zakłada,
że nasze badania powinny prowadzić do
tworzenia modeli używania języka. Zarówno tworzenia zdań, jak i ich rozumienia. Czyli mają nam pokazać, jaka jest
natura języka jako wyjątkowego, wyłącznie
ludziom przynależącego medium komunikacji (inne systemy, jak np. język pszczół,
zdecydowanie się różnią od naszego). Takim modelowym podejściem do badań językoznawczych charakteryzowała się m.in.
wspomniana gramatyka N. Chomskiego.
Stawiała sobie za cel odpowiedź na pytanie: jak to jest możliwe i jak to się dzieje, że
ze skończonej liczby słów my, ludzie, tworzymy nieskończone gigantyczne zbiory
zdań? Nie można odpowiedzieć na to pytanie, nie proponując bardzo ogólnego modelu aktywności językowej człowieka i jej
specyficznych mechanizmów i starając się
jednocześnie pogodzić skończoność zasobów wyjściowych z nieskończonością
ich wykorzystywania.
Ujęcie empiryczne jest przeciwstawne.
Prekursorem takiego podejścia w językoznawstwie był słynny F. de Saussure,
który stworzył fundamenty teorii rozwiniętej zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych na początku XX w. W największym
uproszczeniu badania miały w tej koncepcji sprowadzać się tylko do analizy obserwowalnych zachowań językowych, do
tekstów mówionych. Zauważmy, że kontynuacją takiego podejścia są np. współczesne metody tworzenia słowników na

podstawie dużych, wielomiliardowych(!)
zbiorów tekstów, a także w pewnym stopniu systemy sztucznej inteligencji oparte
na sztucznych, samouczących się sieciach
neuronowych stosowanych w tłumaczeniu automatycznym. Na przykład od niedawna systemy tłumaczeniowe Google’a…
Bez wątpienia „gra” obu ujęć badań językoznawczych pozwala jeszcze lepiej pokazać
ich… nierozłączność.
Mogłoby się wydawać, że naukowy namysł
nad językiem to przestrzeń laboratoryjnej
ciszy, spokojnych, „bezszelestnych” analiz.
Dyskurs raczej beznamiętny. Tymczasem –
jak się wydaje – nic bardziej mylnego! Słynna jest wypowiedź Russa Rymera, że lingwistyka jest prawdopodobnie istotą, wokół której w akademickim królestwie trwają największe spory. Jest podszyta „krwią
poetów, teologów, filozofów, biologów, neurologów, a razem z ich krwią czerpana jest
również krew gramatyków…”. To naturalnie
soczysty skrót publicysty. Na ile pana zdaniem prawdziwy?

Wszystko zależy od temperamentu uczonych biorących udział w sporze i odwagi
dyskutowanych kwestii. Znane są oczywiście niezwykle zaciekłe batalie o wyższość
jednej teorii nad drugą. Takie zaciekłe dyskusje wywoływała np. wspomniana gramatyka transformacyjno-generatywna
Chomskiego, gdyż nie brała wystarczająco pod uwagę gry znaczeń słów w tworzeniu nowych zdań, a z drugiej strony
dlatego, że opowiadała się zdecydowanie
za dominacją cech nam wrodzonych nad
nabytymi w uczeniu się i posługiwaniu
językiem. To jest, jak wiemy, problem odwieczny, mocno rozpalający umysły i serca
uczonych i z tego punktu widzenia przywołana przez pana wypowiedź jest uzasadniona. Badania nad językiem są bowiem
takim tyglem idei, w którym różne ujęcia,

problemy i propozycje rozwiązań nie zawsze,
przynajmniej na razie, poddają się eksperymentalnym sprawdzianom…
Wróćmy jeszcze na moment do językoznawstwa na UŚ dzisiaj. Jako rektor dwu
kadencji i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (obecnie przewodniczący honorowy) ma pan
wszechstronny ogląd tej dyscypliny na naszej śląskiej uczelni. Jaka jest teraz jej kondycja? Jakie zainteresowanie studentów?

Kondycja językoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim jest dobra. Zajmujemy się
wszystkimi aktualnie ważnymi aspektami badań językoznawczych, od np. badań modelowych (nauki, z grubsza, o tym,
skąd wiemy to, co wiemy, i sądzimy, że jest
prawdziwe) po konkretne opisy języków.
Bo opisujemy oczywiście nie tylko język
polski, ale też wszystkie najbardziej rozpowszechnione języki świata, od angielskiego
poprzez np. francuski, hiszpański, włoski,
niemiecki, języki słowiańskie po język np.
chiński… To u nas między innymi tworzy
się duże, wielojęzyczne, generalnie skupione na języku polskim, angielskim i francuskim bazy danych słownikowych, które
usprawniają i ulepszają tłumaczenie automatyczne. Ale badamy też np. „ślonskom
godke”, wpływ używanego języka na zachowania ludzi, etc. etc.
I na zakończenie pytanie o pańskie postrzeganie dzisiejszych Katowic jako przestrzeni – oferty dla humanisty, ale też jako
miejsca osobistych wrażeń, doświadczeń,
może sentymentów?

Z naszym regionem i z Katowicami
związany już jestem od dobrych 45 lat...
To dobra perspektywa, bo pozwala widzieć
ogromne, fantastyczne przemiany i transformacje całego regionu, a w szczególności
jego stolicy: od przestrzeni kopalniano-hutniczej, serca przemysłu ciężkiego naszego kraju, do regionu nowoczesnych
technologii, stawiającego na nowoczesną
naukę, dającego szansę na rozwój kultury i polepszającego komfort życia mieszkańców. Oczywiście we wszystkich tych
aspektach życia mamy jeszcze wiele do zrobienia. Ale ta moja dłuższa perspektywa
pozwala mi być optymistą, bo widzę, jak
dużo już i z jak fantastycznymi efektami
zmieniliśmy. Ludzie przyjeżdżający do
nas z innych ośrodków w kraju czy za granicą po kilku latach nieobecności nie mogą
się nadziwić, jak świetnie Katowice się
rozwijają, jak bardzo zmienił się nasz uniwersytet, jak bardzo zmieniło się centrum
Katowic, ze Strefą Kultury i przepięknym
nowym budynkiem Wydziału Radia i Telewizji, dającym szansę na rewitalizację całej
dzielnicy przy ul. Pawła, Wodnej, Górniczej. O siedzibie NOSPR-u nie będę wspominać, bo to już symbol i pojęcie… Ważne,
by nie ustawać w tym dziele, żebyśmy dalej modernizowali i upiększali Katowice,
zwiększając komfort i jakość życia mieszkańców.

www.katowice.eu
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PÓŁROCZE PEŁNE ATRAKCJI

Co wydarzy się w tym roku w Spodku
i Międzynarodowym Centrum Kongresowym?
Po zakończeniu COP24 oba katowickie
obiekty ponownie wypełniają liczne wydarzenia – e-sportowe mistrzostwa świata,
największa impreza biznesowa Europy Centralnej, koncerty polskich i zagranicznych
artystów, najważniejsze muzyczne nagrody
polskiego przemysłu fonograficznego, wielkie i mniejsze wydarzenia, a także atrakcje
dostępne na co dzień, dla każdego – to nasza
propozycja na najbliższe miesiące – mówi
Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center,
zarządcy obiektów.
W pierwszej połowie roku spodziewanych jest blisko pół miliona osób i ponad
200 wydarzeń. W przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego wystąpią m.in.: Alicja Majewska i Włodzimierz
Korcz, Krzysztof Zalewski, Lao Che, Anna
Wyszkoni, Coma, Paluch, PRO8L3M x Sokół, O.S.T.R., Ørganek, Mela Koteluk, Bass
Astral x Igo, odbędą się także: Fryderyk.

FOT. M. MALINA

Koncerty, kongresy, festiwale, imprezy sportowe, wystawy, warsztaty i funkcjonalne zmiany – zarządzająca
Spodkiem i Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach (MCK) firma
PTWP Event Center zapowiedziała wydarzenia w pierwszej połowie 2019 roku.

Za nami już trzy edycje Śląskiego Festiwalu Nauki

Festiwal i Festiwal Tauron Nowa Muzyka
2019. Na scenie w Spodku zaprezentują się:
Al Bano i Romina Power, Joe Bonamassa,
Krzysztof Cugowski, świętujący 40. urodziny
zespół Dżem, Chris Norman, Andrzej Piaseczny, Rockowe Kobiety i artyści 3. Koncertu Muzyki Filmowej.
Rozrywkową ofertę uzupełniają gale, kabarety, stand-upy oraz wydarzenia z branży
gastronomicznej, jak np. Noe Festival czy
Silesia Beer Fest. Po raz pierwszy w historii w Katowicach rozdane zostaną najważniejsze muzyczne nagrody polskiego przemysłu
fonograficznego – Fryderyki.

Wśród kongresów i konferencji będą
m.in.: IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych,
11. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, czwarte European Start-up Days, konferencja i targi kariery InfoMEET Katowice.
Wśród targów i wystaw: XXI Ogólnopolskie
Targi Edukacja, Absolvent Talent Days, Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOBalnie,
SWEETTARGI – targi cukiernicze, piekarskie i lodziarskie, Międzynarodowe Tragi
Wynalazków i Innowacji INATRG 2019 oraz
ProfiAuto Show 2019.
Cieszące się zawsze popularnością wydarzenia sportowe to np.: mecze siatkówki GKS,
Mistrzostwa Świata Intel® Extreme Masters,
show amerykańskiej drużyny koszykówki
Harlem Globetrotters, Liga Narodów w Piłce
Siatkowej Mężczyzn, MB Boxing Night oraz
World Senior Badminton Championships.
16 marca w Spodku odbędzie się również
dyskoteka na rolkach. Na wakacje powróci
także koncept gastronomiczno-kulturalny
Gastro Fajer*. Sezon na lodowisku w Spodku
trwać będzie do połowy kwietnia br. Przez
cały rok korzystać można z basenu, saun, siłowni i sali gimnastycznej.
Wiosną antresola Spodka przejdzie
przemianę stylistyczną i funkcjonalną.

Każdy punkt sprzedaży otrzyma
szyld z neonem, całości dopełnią: czytelne menu, stalowe meble i zieleń. Inspiracją w projekcie w naturalny sposób stał się
okres, w którym powstawał Spodek, czyli
przełom lat 1960/1970. W okresie wakacyjnym planowane jest także przeprowadzenie
remontu toalet w Spodku.
Przypomnijmy, co za nami. Od początku 2019 roku w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym i Spodku odbyły
się już m.in.: Śląski Festiwal Nauki, 4 Design Days, Targi Ślubne, Veganmania, mecze siatkarskie, Śląski Rap Festival, koncert
Nosowska na tłusto i basta, występ Kabaretu
Hrabi i Stand-up Show oraz Puchar Świata
we florecie kobiet.
W 2018 roku w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowiach
odbyło się blisko 500 wydarzeń z udziałem ok. 780 000 osób. Zwieńczeniem była
trwająca ponad dwa tygodnie konferencja
ws. zmian klimatu COP24, w której udział
wzięło ponad 20 tysięcy osób z blisko 200
państw. Szczegółowe kalendarium wydarzeń
na stronach internetowych: www.spodekkatowice.pl oraz www.mckkatowice.pl.
(RED)

FRYDERYKI 2019

Najważniejsze muzyczne nagrody zostaną rozdane w Katowicach!
W sobotę 9 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, dzięki nowej formule wydarzenia, fani muzyki będą mieli okazję wziąć
udział w Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu.
Dzień później odbędzie się festiwal, podczas
którego wystąpią m.in.: Męskie Granie Orkiestra w składzie: Ørganek, Brodka, Miuosh, Mela Koteluk, Piotr Rogucki, Michał
Kowalonek, Małgorzata Ostrowska, a także
Dawid Podsiadło, Brodka, Mela Koteluk, Łąki
Łan i The Dumplings. Występom towarzyszyć będą konferencje tematyczne, organizowane z myślą o przedstawicielach branży oraz
miłośnikach muzyki, interesujących się kulisami rynku muzycznego.
25. edycja nagrody jest świetną okazją do
odświeżenia dotychczasowej formuły wydarzenia. Symbolem zmian jest organizacja
gali wręczenia statuetek w nowej lokalizacji oraz w nowym kształcie. Impreza po raz
pierwszy zagości w Katowicach, które od

FOT. ORGANIZATOR

Po raz pierwszy w historii w Katowicach
rozdane zostaną najważniejsze muzyczne nagrody polskiego przemysłu fonograficznego – Fryderyki. Wcześniej –
przez 24 lata gala Fryderyków odbywała
się w Warszawie.

Dwie uroczyste gale oraz nowość:
festiwal muzyczny!
Po raz pierwszy w Katowicach!
Nowe kategorie, 1257 zgłoszeń do
nagrody Fryderyk 2019
Najwięcej nominacji otrzymał
Dawid Podsiadło!
Złoty Fryderyk dla: Roberta
Brylewskiego, Skaldów, Wandy Warskiej
oraz Jacka Kaspszyka
Transmisja gali muzyki rozrywkowej
na antenie TVN

lat stawiają na rozwój kultury muzycznej.
– Fryderyki to najważniejsza polska nagroda
muzyczna przyznawana przez branżę, dlatego jestem dumny, że gala ich przyznania po raz pierwszy poza stolicą odbędzie
się właśnie w Katowicach. Dla nas, jako
Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki, bardzo ważne jest także,
że wydarzenie przyczyni się do rozwoju
polskiego rynku muzycznego dzięki dodatkowemu programowi wydarzeń konferencyjnych i festiwalowych – mówi prezydent
Katowic Marcin Krupa.
Również po raz pierwszy w historii fani
polskiej muzyki, którzy zakupią bilet, będą
mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia
nagród. Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu
odbędzie się w sobotę 9 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Jej
przebieg będzie można śledzić na żywo na
antenie TVN! Święto polskiej muzyki poważnej zaplanowano z kolei na wtorek 12 marca.
Wydarzenie zagości w najlepszej sali koncertowej w Polsce – siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.
Nowością będzie także festiwal, stanowiący muzyczne dopełnienie całego

wydarzenia. W niedzielę 10 marca, dzień
po oficjalnych uroczystościach, w przestrzeniach MCK odbędzie się seria koncertów
najlepszych polskich wykonawców. Występom towarzyszyć będą ponadto konferencje
tematyczne, organizowane z myślą o przedstawicielach branży oraz miłośnikach muzyki, interesujących się kulisami rynku
muzycznego. Gośćmi konferencji będą
wybitni eksperci z Polski i ze świata, artyści, producenci muzyczni, menedżerowie,
dziennikarze muzyczni. – Przez ostatnie
25 lat Fryderyki zyskały prestiż i renomę,
stając się świętem polskiej branży muzycznej. Dziś, w dniu jubileuszu, do wspólnego
świętowania chcemy zaprosić także fanów,
którzy współtworzą sukces każdego artysty.
Chcemy im pokazać różne aspekty naszego
sektora, dlatego oprócz samej gali przygotowujemy dzień festiwalowy, łączący koncerty,
warsztaty i seminaria – zapowiada Marek
Staszewski, szef Związku Producentów Audio Video, organizatora konkursu Fryderyk.
(ORG)
Więcej informacji na:

www.fryderykfestiwal.pl
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W marcu nadchodzi Mróz…
… do katowickiej Rozgłośni Polskiego Radia, która gościć będzie w swojej galerii
„Na żywo” prace Daniela Mroza, uważane
coraz powszechniej za jedno najwybitniejszych zjawisk ilustracji XX wieku. Daniel Mróz starszemu pokoleniu kojarzy się
przede wszystkim z tygodnikiem „Przekrój”. W czasach największej świetności
pisma, ściągnięty tam przez legendarnego red. Mariana Eilego, współtworzył
niezapomniany i niepodrabialny graficzny styl tygodnika, połączenie surrealizmu z perfekcyjną, wywiedzioną jakby ze
starych rycin kreską.

Na tamtym „Przekroju” i na rysunkach
Mroza wychowały się co najmniej dwa pokolenia, czerpiąc stamtąd wyczucie smaku,
przyjemność i potrzebę intelektualnej
gry z tekstem, a wreszcie poczucie humoru
nieoczywistego, który łączy grozę i komizm
świata w całość paradoksalną i niepokojącą.
Zmarły w 1993 roku artysta już na przełomie
lat 50. i 60. zawładnął wyobraźnią nie tylko
czytelników, ale również pisarzy. Grafiki
Mroza ilustrowały książki m.in. tak znakomitych, głośnych autorów jak Stanisław Lem
(z „Cyberiadą” na czele!), Sławomir Mrożek,
S.J. Lec („Myśli nieuczesane”), Ludwik Jerzy
Kern czy Antoni Słonimski.
Futuryzm, ekspresjonizm, groteska, wizyjność… Wszystkie te określenia pojawiające się automatycznie, gdy
mowa o grafikach Mroza, próbują nazwać

Stanisław Lem, CYBERIADA,
Wydawnictwo Literackie, 1972 r.

swoisty nowy wymiar, z którym mamy do
czynienia, patrząc na te wszystkie z pozoru
„techniczne”, a w istocie „metaforyczne”
człekozwierzomachiny. Swoboda kreski, polot i poczucie humoru – to nie starzeje się nigdy. To znajduje odbiorcę zawsze.
Ciekawe, że większość osób (a pokolenie nie ma tu większego znaczenia) nawet

jeżeli nie od razu kojarzy nazwisko Mroza,
to zazwyczaj po obejrzeniu dwu, trzech
rysunków bezbłędnie i natychmiast łączy
go z niegdysiejszym „Przekrojem” i książkami. Przede wszystkim Lema. Tak, proszę
państwa, naszą wyobraźnię i wrażliwość
„meblują” artyści niepodobni do innych,
ale też znajdujący jakieś skryte przejścia

do ponadindywidualnych tęsknot, emocji
czy inklinacji.
Jako człowiek był Mróz oryginałem nie
lada, począwszy od robiącego na wszystkich
wrażenie wyglądu (wysoki, potężny, brodaty o przenikliwym, ale chmurnym raczej
spojrzeniu), a na zachowaniu skończywszy
(bywał gwałtowny i porywczy, nieźle też
potrafił przeklinać, ale jak wspomina Józef
Chrobak, kierownik galerii Krzysztofory,
„Teraz każdy bluzga, ale Mróz potrafił bluzgać kreatywnie, nie obrażając nikogo”).
Na parę lat przed śmiercią poproszony o wywiad dla prasy sporządził „Oświadczenie Daniela Mroza o wszystkim, co wywarło
na nim wrażenie od 3 lutego 1917 roku (data
urodzin – przyp. MS) do dziś”. W spisie owych
afektów znajdziemy zjawiska tak zdumiewająco
odległe, jak np. aria z „Aidy” Verdiego, samochód Austin z 1927 roku, Violetta Villas, filmy
Viscontiego i powieść Amicisa „Serce”…
Tak, był oryginałem, trochę prowokatorem, postacią bohemy, mistrzem paradoksalnego humoru, ale nade wszystko
niezależnym i „samorządnym” artystą.
Grafiki, rysunki i collage Daniela Mroza
oglądać można w marcu w galerii Radia Katowice „Na żywo”. Wzruszająca podróż w przeszłość (klimaty lat 60. są na topie!).
Spotkanie z rasową sztuką, która mimo całej
swej wyrafinowanej fantastyki i oryginalności
otwiera szeroko drzwi. Zaprasza do środka.
(MACIEJ SZCZAWIŃSKI)

DZIELNICA BRZMI DOBRZE

Muzyka wychodzi z garażu
Warsztaty, na których mogą szlifować
umiejętności, dostęp do sali prób, nagranie
pierwszego materiału, sesje zdjęciowe i nakręcenie wideoklipu – na takie wsparcie
mogą liczyć finaliści konkursu Dzielnica
Brzmi Dobrze. W ciągu trzech edycji programu skorzystało z niego już kilkanaście
zespołów i solistów. Niektóre, jak choćby Kolory czy Hengelo, wystąpiły już na najważniejszych polskich festiwalach. Wiele z nich
grało też na niezliczonych koncertach w Katowicach, metropolii, Polsce i Europie, na zaproszenie przez Miasto Ogrodów lub jego
partnerów.
Żeby dojść do finałowej piątki, trzeba
przejść eliminacji i je wygrać. Do 20 marca
Miasto Ogrodów czeka na zgłoszenia amatorskich zespołów, czyli takich, które nie mają
podpisanego kontraktu z żadną wytwórnią i są
związane z którąś z katowickich dzielnic.

FOT. TOMASZ MAKULA

W Katowicach wciąż jest wiele utalentowanych zespołów, które nie wyszły jeszcze z garażu. Projekt Dzielnica Brzmi Dobrze jest właśnie dla nich.
Miasto Ogrodów do 20 marca czeka
na ich zgłoszenia.

Dzielnica brzmi dobrze - koncert w Szopienicach

Katowice pod koniec
roku 2015 dołączyły
do prestiżowej
Sieci Miast
Kreatywnych
UNESCO
Wyselekcjonowana grupa dostanie zaproszenie na całodniowe przesłuchania
przed publicznością 7 kwietnia w sali Miasta Ogrodów (miłośnicy muzyki już mogą
sobie zapisać datę). Oceniać ich będą specjaliści z szeroko pojętej branży, a wśród nich
Jarosław Szubrycht, krytyk muzyczny „Gazety Wyborczej”. Najlepsi trafią pod skrzydła
Miasta Ogrodów. Więcej szczegółów na stronie miasto-ogrodow.eu. Program Dzielnica
Brzmi Dobrze jest częścią programu członkostwa Katowic w Sieci Miast Kreatywnych
UNESCO jako Miasto Muzyki. (ŁUKA)

Informator
kulturalny
GÓRY, LASY I GITARY

GITARAMI W STEREOTYPY

FOT. A. ŁAWRYWIANIEC KMO

WYSTAWY – S. 19 | KINO – S. 19 | TEATR – S. 19 | MUZYKA – S. 20 | BIBLIOTEKI – S. 20 | MDK – S. 21 | MUZEA – S. 23 | SPORT – S. 24

Jedną z gwiazd koncertu będzie Wolna Grupa Bukowina

P

ięć świetnych, ale różnych zespołów: Wolna Grupa Bukowina,
Beltaine, Pilár, 032, Sami oraz
kabaret Drzewo a Gada na jednym
koncercie. 15 marca w Mieście Ogrodów
będzie bardzo niestereotypowo.

Bo i koncert „Góry, lasy i gitary” jest
wbrew stereotypom. Przede wszystkim
wbrew stereotypowi „brudnego Śląska”.
– Nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy,
relacja z przyrodą to jeden z fundamentalnych komponentów górnośląskiej tożsamości – podkreśla Bartosz Bialik, lider grupy
032, jeden z wykonawców koncertu.
Organizatorem wydarzenia, obok
Miasta Ogrodów, jest Stowarzyszenie Absurdalny Kabaret wspierające twórczość

osób z niepełnosprawnością. Stąd w programie mający na koncie wiele nagród, a przede
wszystkim niezwykle utalentowanych artystów w składzie kabaret Drzewo a Gada z repertuarem piosenki śpiewanej.
Usłyszymy też m.in. zespół Pilár. Jego
wokalistka, Anita Sajnóg, to niezwykle silna
kobieta, będąca przykładem na to, że ciężka
choroba nie musi przekreślać pasji i zawodowych aktywności.
Przyroda, człowiek, pasja – te wszystkie tematy porusza muzyka określana
jako poezja śpiewana. Dlatego niejako naturalną gwiazdą wydarzenia jest
Wolna Grupa Bukowina. Z ideą koncertu w sposób oczywisty wiąże się też
muzyka folkowa. Obok żywej legendy

piosenki poetyckiej wystąpi więc popularny nie tylko w Polsce zespół Beltaine.
Temat koncertu silnie oddziałuje również
na artystów stricte górnośląskich. Stąd
obecność folkowo-rockowego zespołu 032
wykonującego teksty pisane po śląsku i poruszające ważne dla regionu tematy.
„Góry, lasy i gitary” to wydarzenie
całkowicie premierowe. – Będziemy śpiewać poezję, będziemy mieszać folk z rockiem, będziemy po prostu dobrze się bawić
– zapowiada Anita Sajnóg. Początek koncertu w sali Miasta Ogrodów (plac Sejmu
Śląskiego) o godz. 19.00. Bilety dostępne są
na www.ticketportal.pl oraz w kasie Katowic Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury
im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

UWAGA! Dla czytelników, którzy
mają ochotę wybrać się na koncert mamy
podwójne zaproszenia. Wystarczy napisać
kilka zdań o ulubionym, zielonym miejscu
w Katowicach i wysłać je do 11 marca na
adres konkurs@katowice.eu. Wybierzemy
najciekawsze z propozycji. (ŁUKA)

Szczegółowy program
19.00—19.20: Drzewo a Gada
19.25—19.50: Sami
19.55—20.20: 032
20.25—20.50: Pilár
20.55—21.35: Beltaine
21.40—22.25: Wolna Grupa Bukowina
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WYDARZENIE

GODZINA I MIEJSCE

ORGANIZATOR

2 - 8 marca

Festiwal Góry-Literatura-Biblioteka

Filie MBP

7 marca

Festiwal Pieśni Tradycyjnej; „Jedyn, dwa, trzi, sztyry,
czyli solo,w duecie, w trio i kwartecie”

godz. 10.00; ul. Franciszkańska 33

7 marca

Wernisaż wystawy „Smaki sławy Bogusława Kaczyńskiego”

godz. 18.00; ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28

„Babski Comber dla Gryfnych Seniorek”

godz. 15.30; sala widowiskowa

– zabawa z okazji Dnia Kobiet

ul. Marcinkowskiego 13A

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” Dział „Zawodzie” tel.
32 255 32 44; obowiązują darmowe wejściówki

7 marca

Spotkania przy sztaludze -wernisaż wystawy obrazów grupy
malarskiej „Petrowitz” działającej przy MDK „Południe”

godz. 18.00; ul. Jankego 136

8 marca

Koncert Zespołu „Avokado” z okazji Dnia Kobiet
w ramach projektu „Bogucice – moje miejsce na ziemi.
Program aktywności lokalnej”

godz. 18.00; ul. Markiefki 44a

7 marca

8 marca

„Krawcowa” - spektakl gościnny Teatru Gry i Ludzie z Katowic
spektakl dla Seniorów

godz. 18.00; Scena Ateneum ul. św. Jana 10

Dzień Kobiet z niespodzianką

godz. 17.00; ul. Rymarska 4

8 marca

„Kobietkowo” - spektakl teatralny na Dzień Kobiet
w wykonaniu Teatru Figa z Rudy Śląskiej

godz. 18.00; ul. Krzyżowa 1

8 marca

„Szopienicka scena piosenki aktorskiej”
- „Bal u Posejdona” - recital piosenek Anny German
w wyk. Adrianny Noszczyk; w ramach projektu Centrum
Społecznościowe Szopki w Szopienicach

godz. 17.00; ul. gen. J. Hallera 28

8 marca

„Czar kobiet” - spotkanie i warsztaty prowadzone
przez Stefanię Dyduch

godz. 17.00; pl. pod Lipami 1, 3-3a

8 marca

Krzysztof Ostrowski (Freeze) - koncert muzyki elektronicznej

9 marca
13 marca

Miejski Dom Kultury „Ligota”
tel. 32 252 32 34, 604 988 657

Miejski Dom Kultury „Południe” Filia „Piotrowice”
tel. 32 205 92 81
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
Dział „Bogucice” tel. 32 203 05 17

godz. 20.00; Biuro Dźwięku Katowice KMO
sala 204; pl. Sejmu Śląskiego 2

Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” tel. 32 253 79 26
obowiązują zapisy
Muzeum Historii Katowic; tel. 32 353 95 59
Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia „Dąb”; tel. 608 549 090
obowiązują bezpłatne wejściówki
Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec”; tel. 32 256 99 77
obowiązują bezpłatne wejściówki
Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec” Filia nr 2
tel. 32 206 46 42; obowiązują bezpłatne wejściówki
Katowice Miasto Ogrodów; tel. 32 609 03 32

Before 8. Katowice JazzArt Festival 2019

godz. 18.00; Kawiarnia Literacka Miejscownik

Katowice Miasto Ogrodów

Kadri Voorand Duo (EE)

ul. Warszawska 28

miasto-ogrodow.eu/strona/beforekjaf_2019

Before 8. Katowice JazzArt Festival 2019
Melancholia (PL)

Katowice
Ligota - Panewniki
Śródmieście
Zawodzie

Piotrowice - Ochojec

Bogucice

obowiązują bezpłatne wejściówki

8 marca

9 marca

Miejska Biblioteka Publiczna; tel. 32 254 60 98

DZIELNICA

godz. 20.00; Absurdalna; ul. Dworcowa 3

Katowice Miasto Ogrodów
miasto-ogrodow.eu/strona/beforekjaf_2019

Śródmieście
Janów-Nikiszowiec
Dąb

Szopienice -Burowiec

Giszowiec
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście

Spotkanie Barbar Śląskich

godz. 13.00; ul. Kopernika 11

Muzeum Historii Katowic; tel. 32 745 17 28

13 marca

Spotkanie dla seniorów; z cyklu „Śpiewaj razem z nami”

godz. 11.00; Galeria pod Łukami
ul. Franciszkańska 33

Miejski Dom Kultury „Ligota”; tel. 32 252 32 34, 604 988 657

14 marca

Before 8. Katowice JazzArt Festival 2019; Floors (IT)

godz. 19.00; SiXa – przestrzeń kreatywna
klubu Raizefiber; ul. 3-go Maja 23/3

Katowice Miasto Ogrodów

15 marca

Koncert Za Szybą - St. Patrick’s Day
- koncert muzyki irlandzkiej Gasta Mire

godz. 17.30; ul. Krzyżowa 1

Miejski Dom Kultury „Koszutka” Filia „Dąb” ; tel. 608 549 090

15 marca

Kobiety ze Śląska; Spotkanie z Katarzyną Siwczyk,
autorką książki o znanych i cenionych Ślązaczkach

godz. 17.00; ul. Witosa 18 B

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12; tel. 32 254 58 53

15 marca

Dzień św. Patryka - otwarte warsztaty tańca irlandzkiego

godz. 17.30; ul. Jankego 136

Miejski Dom Kultury; „Południe” Filia „Piotrowice”; tel. 32 205 92 81

godz. 17.00; ul. Marcinkowskiego 13a

Miejski Dom Kultury; „Bogucice-Zawodzie” Dział „Zawodzie”;
tel. 32 255 32 44

Zawodzie

godz. 17.30; sala widowiskowa
ul. Marcinkowskiego 13A

Miejski Dom Kultury; „Bogucice-Zawodzie” Dział „Zawodzie”;
tel. 32 255 32 44

Zawodzie

16 marca

Koncert Zespołu Akordeonistów
„Katowice-Kleofas” z okazji Dnia Kobiet

miasto-ogrodow.eu/strona/beforekjaf_2019

Śródmieście
Ligota - Panewniki
Śródmieście
Dąb
Osiedle Witosa
Piotrowice - Ochojec

18 marca

„Ulubione utwory barokowe” – koncert muzyki klasycznej w ramach Salonu Muzycznego Tadeusza Trzaskalika

20 marca

Obozowe wspomnienia - spotkanie z prof. Wacławem
Długoborskim, więźniem KL Auschwitz

godz. 11.00; ul. Wajdy 21

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 16; tel. 32 258 71 82

Bogucice

20 marca

Wernisaż wystawy akwarel Grzegorza Chudego
„Zillmannowie do kwadratu” w ramach obchodów
100-lecia rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego

godz. 18.00; Plac Pod Lipami 1

Miejski Dom Kultury; „Szopienice – Giszowiec” Filia nr 2;
tel. 32 206 46 42

Giszowiec

Vivat Academia! Jubileusz 90-lecia Akademii Muzycznej

godz. 18.00; Muzeum Archidiecezjalne

im. Karola Szymanowskiego - spotkanie z prof. Tomaszem Miczką

ul. Wita Stwosza 16

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”; tel. 32
219 33 44

Śródmieście

22-24 marca

Rynek Smaków - zlot food trucków

godz. 12.00; Rynek

SK Food Truck

Śródmieście

23 marca

„Wieczór z Wesołą wdówką Franza Lehara” w ramach
projektu Bogucice Kulturą Bogate ; impreza realizowana
z budżetu obywatelskiego

godz. 17.00; ul. Markiefki 44a

Miejski Dom Kultury; „Bogucice-Zawodzie” Dział „Bogucice”;
tel. 32 203 05 17; obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w MDK

Bogucice

23 marca

Jubileuszowy Koncert z okazji 25-lecia zespołu
wokalno-tanecznego „Nutki”

godz. 17.00; aula św. Franciszka w Domu
Parafialnym przy Bazylice Franciszkanów
ul. Związkowa 20

Miejski Dom Kultury „Ligota”; tel. 32 252 32 34, 604 988 657

Ligota - Panewniki

24 marca

Muzyka w Bazylice

godz. 17.30; Bazylika pw. św. Ludwika Króla
i Wniebowzięcia NMP; ul. Panewnicka 76

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”

29 marca

Salon Artystyczny; O muzyce Modesta Pietrowicza Musorgskiego mówić będzie prof. Leon Markiewicz

godz. 17.00; ul. Grażyńskiego 47

Miejski Dom Kultury „Koszutka”; tel. 32 258 92 00

21 marca

impreza w ramach inicjatywy lokalnej

tel. 32 219 33 44

Ligota - Panewniki
Koszutka

www.katowice.eu

Katowice Miasto Ogrodów
Instytut Kultury
im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2
tel. 32 609 03 00
e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu
www.miasto-ogrodow.eu
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OBECNOŚĆ
do 17 marca, Galeria 5
Wystawa Damiana Mickosia

AMOR VACUI
do 17 marca, Galeria Pusta
Wystawa prac Pawła Mendraka

FESTIWAL
Before 8. Katowice
JazzArt Festival 2019
Kadri Voorand Duo (EE)
9 marca, godz. 18.00, Kawiarnia Literacka
Miejscownik (ul. Warszawska 28)

Melancholia (PL)
9 marca, godz. 20.00, Absurdalna
(ul. Dworcowa 3)

White Sands (FR):
Erwan Keravec, Julien
Desprez, Will Guthrie

Centrum Sztuki Filmowej
- Kino Kosmos

Śląski Teatr Lalki i Aktora
„Ateneum”

ul. Sokolska 66
tel. 32 258 05 08 (program)
e-mail: kasa@kosmos.katowice.pl
www.kosmos.katowice.pl

ul. św. Jana 10,
tel. 32 253 82 21
e-mail: biuroateneum@o2.pl
www.ateneum.art.pl

Pora dla seniora

Pavlo Kazmin: Cyklofrenia

13, 27 marca, godz. 11.00

Wernisaż i wykład z udziałem gościa

W marcu zapraszamy na komedie kryminalne – nostalgiczną opowieśc o eleganckim złodzieju banków „Gentleman z rewolwerem” (13.03) oraz kultową polską komedię „Lekarstwo na miłość” (27.03)

specjalnego: 7 marca, godz. 17.30,
Galeria Pojedyncza;
wystawa do 2 kwietnia

Reszta … Wystawa sztuki
dziecięcej Future Artist
Otwarcie: 7 marca, godz. 11.00,
Galeria Ściana Sztuki Dziecka;
wystawa do 30 kwietnia

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
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Rok z Kazimierzem Kutzem
14, 24 marca, godz. 18.00

Scena Ateneum
ul. św. Jana 10

Miłość do trzech pomarańczy
5, 6 marca, godz. 9.30

Krawcowa

Przez cały rok prezentować będziemy chronologicznie wszystkie dzieła Mistrza, zmarłego 8 grudnia
2018 r. Kazimierz Kutz to wybitny reżyser filmowy,
którego tożsamość artystyczna wyjątkowo silnie
związana jest ze Śląskiem. W marcu dwa filmy z lat
60. – 14.03 „Tarpany” – kameralny dramat psychologiczny, a 24.03 „Milczenie” – przejmujący portret
powojennej rzeczywistości małego miasteczka.

8 marca, godz. 18.00

Kordian
12, 16 marca, godz. 18.00, 13, 14, 15 marca,
godz. 11.30, 17 marca, godz. 16.00

Calineczka

10 marca, godz. 19.00,
Jazz Club „Hipnoza” (pl. Sejmu Śląskiego 2)

Medialab Katowice
Warsztaty Arduino Day

21, 22, 26, 27, 28, 29 marca, godz.
9.30 i 11.30, 23 marca, godz. 11.30, 24
marca, godz. 16.00

Floors (IT)

Transmisja opery na
żywo z Nowego Jorku:
Walkiria (wg R. Wagnera)

16 marca, godz. 10.00–18.00

30 marca, godz. 17.00

14 marca, godz. 19.00, SiXa – przestrzeń
kreatywna klubu Raizefiber (ul. 3 Maja 23/3)

Druga opera wagnerowskiego cyklu „Pierścień Nibelunga” – „Walkiria”, za którą stoją wizjonerskie
pomysły reżysera Roberta Lepage’a. To imponująca produkcja, wierna wobec libretta i wizji kompozytora, zainspirowana m.in. przez mitologię i krajobrazy Islandii, wykorzystująca najnowsze techniki
sceniczne i nowoczesne technologie. W roli Walkirii
Brunhildy – Christine Goerke.

Piaskowy Wilk

W ramach międzynarodowego dnia Arduino i Rasp-

KONCERTY
Krzysztof Ostrowski (Freeze)
– koncert muzyki elektronicznej
8 marca, godz. 20.00,
Biuro Dźwięku Katowice

-berry PI katowicki Medialab wraz z Inżynierem
domu zorganizuje warsztaty z podstaw obsługi Arduino. W ramach wydarzenia planowane są też pokazy projektów. Obowiązują zapisy na medialab.pl.

Akademia Doświadczenia
Sala 411 Miasta Ogrodów,
godz. 16.30

„Góry, lasy i gitary”
– koncert wbrew stereotypom

Bezpłatne warsztaty i spotkania dla seniorów. Zapi-

15 marca, godz. 19.00,
sala koncertowa KMO

Muzykodrom

Występują: Wolna Grupa Bukowina, Beltaine, Pilár,
032, Sami, Drzewo a Gada.

sy: tel. 798 541 190.

16 marca, godz. 12.30,
sala Muzykodromu
Warsztaty z zakresu edukacji muzycznej dla dzie-

WYSTAWY

ci w wieku 6–9 lat.

wtorek–niedziela, godz. 11.00–19.00

Violin Di
Zajęcia edukacyjne dla dzieci

Mehdi Darvishi: THE CENTURY

Violin Di w Poziomie (dzieci w wieku

do 14 kwietnia, Galeria Engram

0–2,5 lat) 16 marca, godz. 10.00–10.45

Wystawa w ramach cyklicznego projektu „Magia warsz-

Violin Di w Pionie (dzieci w wieku 2,5–5 lat)

tatu” współorganizowanego z ASP w Katowicach.

16 marca, godz. 11.15–12.00
Spotkania w sali Muzykodromu.

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ
do 17 marca, Galeria Miasta Ogrodów

Rodzinne Matinee
9 marca, godz. 11.00

Wystawa fotografii Briana Sokola dla UNHCR: Burkina Faso, Irak, Turcja, Sudan Południowy i Demo-

Wycieczki regionalne

kratyczna Republika Konga.

23 marca

Rialto

ul. św. Jana 24
tel. 32 251 04 31
e-mail: program@rialto.katowice.pl
rezerwacja@rialto.katowice.pl
www.rialto.katowice.pl

Pięść i dynamit. Gawęda o śląskich
antyfaszystach w Hiszpanii
4 marca, godz. 20.00
Po seansie spotkanie z Dariuszem Zalegą – reżyserem filmu oraz drem Michałem Rauszerem – antropologiem występującym w filmie.

12. Katowicki Przegląd
Filmów Górskich
5 i 15–17 marca

Wielka sztuka na ekranie
Młody Picasso, reż. P. Grabsky
9 marca, godz. 18.00

Transmisje spektakli baletowych
z Teatru Bolszoj
10 marca, godz. 16.00
Śpiąca królewna – retransmisja spektaklu baletowego z Teatru Bolszoj z Moskwy.

30 marca, godz. 11.30

Teatr Bez Sceny
Andrzeja Dopierały
Katowice, ul. 3 Maja 11
tel. 606 611 926
e-mail: teatrbezsceny@gmail.com
teatrbezsceny.pl

Florian Zeller, „Kłamstwo”
9 marca, godz. 19.00
Komedia, reżyseria Andrzej Dopierała.

Jonas Gardell, „Przytuleni”
15 marca, godz. 19.00
Tragikomedia, reż. Gabriel Gietzky (dla widzów dorosłych).

Eric Assous, „Diabelski młyn"
17 marca, godz. 18.30
Komedia, reż Andrzej Dopierała.

Peter Asmussen, „Bunt”
29 marca, godz. 19.00
Dramat psychologiczny (dla widzów dorosłych),
reż. Andrzej Dopierała.

Florian Zeller, „Kłamstwo”
30 marca, godz. 17.00
Komedia, reż. Andrzej Dopierała.

20

www.katowice.eu

INFORMATOR

Instytucja Promocji
i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”
pl. Sejmu Śląskiego 2
pokój 20
tel./fax 32 219 33 44
e-mail: ipium@silesia.art.pl
www.silesia.art.pl

Środa Młodych
– Silesia przedstawia
Laureaci III Międzynarodowego
Konkursu Solowej Wokalistyki
Sakralnej ARS ET GLORIA
6 marca, godz. 19.30, sala kameralna NOSPR
Aneta Nurcek – mezzosopran, David Roy – baryton,
Alicja Tarczykowska – fortepian, Karolina Pawula – sopran, Jakub Szmidt – bas, Aleksander Chodacki – fortepian, ks. Paweł Sobierajski – prowadzenie koncertu.

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kossutha 11
tel. 32 254 60 98
e-mail: sekretariat@mbp.katowice.pl
www.mbp.katowice.pl

Spotkanie z Barbarą Gawryluk
6 marca, godz. 10.00, Filia nr 3,
ul. Gliwicka 92
Spotkanie dla dzieci z pisarką, dziennikarką i tłumaczką szwedzkiej literatury dziecięcej.

Kobiety ze Śląska
15 marca, godz. 17.00, Filia nr 12,
ul. Witosa 18b
Spotkanie z Katarzyną Siwczyk, autorką książki o znanych i cenionych Ślązaczkach.

Spotkanie z Teatrem Czarnego Tła

W programie: pieśni i arie z oper Stanisława Moniuszki oraz utwory wokalne z repertuaru konkursu
Ars et Gloria.

12 marca, godz. 17.00, Filia nr 3,
ul. Gliwicka 93

Bilety na koncert w cenie 1 zł dostępne w kasie
NOSPR oraz w cenie 2 zł na stronie internetowej
www.nospr.pl.

Warsztaty dla dzieci z teatrem grającym w ciemności, z rekwizytami i dekoracjami rozświetlonymi
światłem UV.

Muzyka – moja miłość
17 marca, godz. 17.00, MDK Koszutka
Sulamita Ślubowska – skrzypce, Maciej Słapiński
– fortepian.
W programie: utwory na skrzypce i fortepian
(L. Beethoven, R. Schumann, F. Kreisler, G. Bacewicz).

Vivat Academia!Jubileusz 90-lecia
Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego
21 marca, godz.18.00,
Muzeum Archidiecezjalne, ul. Wita Stwosza 16
Tomasz Miczka – obój, Weronika Flisek – obój,
Grzegorz Biegas – fortepian, Grażyna Brewińska
– prowadzenie koncertu
W programie: kompozycje m.in. W.A. Mozarta,
C. Debussy’ego, C. Saint-Saënsa oraz rozmowa z prof. Tomaszem Miczką o historii uczelni.

Muzyka w Bazylice
24 marca, godz. 17.30, bazylika oo. Franciszkanów
Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – sopran, Henryk
Gembalski – skrzypce, Julian Gembalski – organy.
W programie: J.S. Bach, G. Pergolesi, M. Surzyński, E. Pałłasz, J. Gembalski, improwizacje.
NA KONCERTY WSTĘP WOLNY
pełny kalendarz koncertów dostępny
w biurze Silesii i na www.silesia.art.pl

Zespół Śpiewaków
Miasta Katowice
„Camerata Silesia”
pl. Wolności 12a
tel. 32 206 97 97
e-mail: biuro@camerata.silesia.pl

Śląskie schroniska w Alpach
14 marca, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z Maksymilianem Michałkiem, przewodniczącym sekcji katowickiej Niemieckiego Towarzystwa Alpejskiego.

McKinley.
W drodze po Koronę Ziemi
4 marca, godz. 17.00, Filia nr 20,
ul. Strzelców Bytomskich 21b
Spotkanie z Szymonem Żoczkiem, podróżnikiem,
alpinistą, założycielem projektu Nie Przestawaj Marzyć.

Najwyższe góry świata
w książkach R.
Pawłowskiego i R. Zawady
5 marca, godz. 17.00, Filia nr 11,
ul. Grażyńskiego 47
Spotkanie z himalaistą i przewodnikiem górskim
Ryszardem Pawłowskim oraz pasjonatem gór Ryszardem Zawadą.

Życie kobiet w Nepalu
6 marca, godz. 17.00, Filia nr 19,
ul. obr. Westerplatte 10
Spotkanie z Grzegorzem Gawlikiem, alpinistą, podróżnikiem, zdobywcą wulkanów, dziennikarzem.

Góry Kambryjskie i Santo Antão

Obozowe wspomnienia

6 marca, godz. 17.00, Filia nr 25,
ul. B. Chrobrego 2

20 marca, godz. 11.00, Filia nr 16,
ul. Wajdy 21

Spotkanie z autorem bloga „Antek w podróży”.

Spotkanie z prof. Wacławem Długoborskim, więźniem KL Auschwitz.

Góry i ich zwykli
niezwykli mieszkańcy

Śląsk znany i nieznany

7 marca, godz. 10.00, Filia nr 3,
ul. Gliwicka 93

28 marca, godz. 17.00, Filia nr 27,
ul. Szarych Szeregów 62
Spotkanie z Krzysztofem Bywalcem, przewodnikiem beskidzkim, prezesem koła PTTK nr 77 w Katowicach.

Pokonaj chorobę
dobrze dobraną dietą
28 marca, godz. 10.00, Filia nr 36,
ul. gen. Hallera 28
Spotkanie dla seniorów z dietetyczką Wiktorią Walczewską.

Urban fantasy
– czyli co czai się na elewacjach kamienic
29 marca, godz. 17.30, Filia nr 30,
ul. Rybnicka 11

8. Festiwal Prawykonań
– Polska Muzyka Najnowsza

Pokaz zdjęć i prelekcja Katarzyny Pudlik ze Śląskiego Klubu Fantastyki.

29 marca, godz. 17.00,
sala kameralna NOSPR,
pl. Wojciecha Kilara 1

Spotkanie z aktorem i lalką

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice wykona
wraz z Wojciechem Myrczkiem i Orkiestrą Muzyki
Nowej „Exaudi in antico e moderno” Ryszarda Gabrysia oraz „Pieśni o miłości” Adriana Konarskiego.

FESTIWAL GÓRY
–LITERATURA–BIBLIOTEKA
(2–8 MARCA)

Warsztaty z Justyną Styszyńską, autorką i ilustratorką książek dla dzieci.

Tomasz Mackiewicz.
Sen o Nandze
7 marca, godz. 17.00, Filia nr 12,
ul. Witosa 18b
Projekcja filmu o tragicznie zmarłym himalaiście
T. Mackiewiczu oraz spotkanie z autorką filmu Barbarą Jendrzejczyk.

Biblioteka Śląska
pl. Rady Europy 1
tel. 32 208 37 40
e-mail: bsl@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
plac Rady Europy 1

„Powstania Śląskie
– między mitem a historią”
5 marca, godz. 9.45

XIII FORUM NAUCZYCIELI
REGIONALISTÓW
Spotkanie z prof. Stanisławem
S. Nicieją 11 marca, godz. 17.00

Spotkanie połączone z promocją 12. tomu z cyklu „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”.

„Chłopak z Wehrmachtu.
Żołnierz Andersa”
12 marca, godz. 17.00
Promocja książki Kamila Kartasińskiego o tym samym tytule.

Akademia Ekumenizmu i Dialogu
Międzyreligijnego
14 marca, godz. 17.00
Dr Bogdan Ogrodnik wygłosi wykład pt. „Na drogach buddyzmu”.

Spotkanie z cyklu
„Czy to prawda, że…?”
23 marca, godz. 11.00
Red. Beata Tomanek tym razem pytać będzie
o to, „Czy to prawda, że Moniuszko wciąż jest
obecny w Katowicach?”.

III Dni Katowickiej
Arteterapii i Muzykoterapii
26 marca, godz. 12.00
Uroczyste zakończenie III Dni Katowickiej Arteterapii i Muzykoterapii.

Finał VIII edycji konkursu
Olimpiady Wiedzy
o Górnym Śląsku (2018–2019)
29 marca, godz. 10.00
ul. Francuska 12

Wystawa „Młodzi artyści notują”
– cykl Noto Art 2019

Mój wybór

do 11 kwietnia

7 marca, godz. 17.00, Filia nr 16,
ul. Wajdy 21

Koncert muzyki klasycznej
dla dzieci

Spotkanie z Krzysztofem Wielickim, taternikiem,
himalaistą, 5. zdobywcą Korony Himalajów i Karakorum.

15 marca, godz. 9.45

O dwóch takich… Teraz Andy

Zwiedzanie Gabinetu
Alfreda Szklarskiego

18 marca, godz. 17.00, Filia nr 19,
ul. obr. Westerplatte 10

8 marca, godz. 17.00, Filia nr 1,
ul. Ligonia 7

Spotkanie dla dzieci z Katarzyną Prudło, aktorką
Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum.

Spotkanie z Łukaszem Żelechowskim, niewidomym
podróżnikiem i alpinistą.

Koncert współorganizowany z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.

1–29 marca
Oprowadzenia kuratorskie po gabinecie dla osób
indywidualnych oraz grup odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

www.katowice.eu

ul. Ligonia 7

Warsztaty ceramiczne
4 marca, godz. 12.00
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Pałac Młodzieży

im. prof. A. Kamińskiego
ul. Mikołowska 26
tel. 32 2516-433
e-mail: sekretariat@pm.katowice.pl
www.pm.katowice.pl

„Niezwykłe kobiety
średniowiecza”
8 marca, godz. 12.00

„Sanktuarium w Guadalupe”
14 marca, godz. 12.00
Z cyklu „Wędrówki do miejsc świętych”.

Warsztaty artystyczne
22 marca, godz. 12.00

KONKURSY, WYKŁADY
Dzień Bezpiecznego Internetu
4 marca
Podsumowanie Konkursu na Plakat Profilaktyczny
„Świat zamknięty w ekranie smartfona”, debata dla
młodzieży, wykład dla rodziców.

Wojewódzki Drużynowy
Turniej z Fizyki
7 marca

Wykonywanie kartek świątecznych metodą scrap-

Byki i byczki,
czyli językowe potyczki

bookingu.

11 marca, godz. 10.00

28 marca, godz. 12.00
Szkliwienie przedmiotów wykonanych na wcześniejszych zajęciach.

Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka

im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
tel. 32 258 38 38, 32 258 57 84
e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl
www.pbw.katowice.pl

VII edycja kursów online
od 4 marca,

Wojewódzki konkurs dla uczniów.

W świecie roślin i zwierząt
12 marca, godz. 8.00

XVII Wojewódzki Konkurs
Wiedzy o Unii Europejskiej
15 marca

Międzyszkolny Turniej Wiedzy
o Przyrodzie Górnego Śląska

tworzenia: interaktywnych puzzli (JigsawPlanet),
quizów (Quizizz), awatarów (Voki), komiksów (ToonyTool), kolaży (PhotoCollage) i obróbki zdjęć
(Free Online Photo Editor).

Warsztaty PUS,
czyli „Pomyśl – Ułóż – Sprawdź”

Bal karnawałowy
dla najmłodszych

15 marca
godz. 8.30, 10.30 – „Brzechwolandia”
godz. 12.15 – „Teatralne ABC”

4 marca, godz. 16.30

El Dorado Orchestra

7 marca, godz. 18.00

Spotkania przy sztaludze

16 marca, godz. 18.00

Otwarcie wystawy grupy malarskiej „Petrowitz”.

Swoją niesamowitą muzyką artyści wypełniają salę
koncertową szczególną energią, a wspaniałe głosy
solistów i ich charakterystyczna choreografia wplątują się w starożytny, dziki świat Indian.

Dzień św. Patryka
– warsztaty tańca irlandzkiego

Teatr Piasku – Piaskowy
Koncert Muzyki Filmowej
24 marca, godz. 14.00 i 18.00
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny przedstawia niesamowite widowisko sztuk wizualnych, połączone z
mistrzowską grą na skrzypcach w wykonaniu Oleksandra Bozhyka.

Narodowy Balet Ukrainy VIRSKI
25 marca, godz. 19.00
Jeden z najlepszych zespołów artystycznych świata.

Musical:
„Hotel Czarna Magnolia”

15 marca, godz. 17.30

Fabryczka rękodzieła
28 marca, godz. 17.00
Międzypokoleniowe warsztaty szycia.

ul. P. Kołodzieja 42

„Pocoidlakogo” przedstawia
17 marca, godz. 17.00
Otwarcie wystawy malarstwa grupy „Pocoidlakogo”.

Historia szpitala w Murckach
21 marca, godz. 17.00

28 marca, godz. 18.00

ul. P. Stellera 4

18 marca, godz. 10.00

30–31 marca

Wesołe Zarzecze

Anatomia funkcjonalna mózgowia
19 marca, godz. 12.00

SALA TEATRALNO-KINOWA
Andrzej Poniedzielski
7 marca, godz. 19.00
W programie dużo inteligentnego humoru, satyry,
piosenki.

„Klimakterium 2,
czyli menopauzy szał”
8 marca, godz. 19.00
Spektakl, który od wielu już lat gości na scenach,
doczekał się właśnie swojej kontynuacji.

SPA, czyli Salon
Ponętnych Alternatyw

Zajęcia oparte na pomocach oraz materiałach eduka-

9 marca, godz. 19.00

cyjnych i terapeutycznych Wydawnictwa EPIDEIXIS.

Nie każdy kierownik hotelu ma okazję gościć tajemniczego PREZESA, czyli Szefa wszystkich szefów.

edukacji przez zabawę, jak również zaproponowa-

„Dziwactwa Mistrza Bulbulasa”

nie praktycznych sposobów rozwijania koncentra-

10 marca, godz. 13.00 i 15.00

cji i logicznego myślenia u dzieci w wieku przed-

Teatr Baniek Mydlanych zaprasza na widowisko dla
dzieci, w którym głównymi bohaterami są olbrzymie bańki mydlane!

szkolnym i wczesnoszkolnym.

Spektakle dla dzieci

ul. gen. Jankego 136

10 marca, godz. 17.00

26 marca, godz. 15.30

Ich celem jest przybliżenie uczestnikom zasad

Konkurs wokalny dla najmłodszych.

XVIII edycja konkursu
Duety Chemiczne

26 marca, godz. 10.00

leń z zakresu obsługi bezpłatnych narzędzi do

28 marca, godz.10.00

Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału
Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie na podstawie książki Ilony Wiśniewskiej.

Świnka Peppa
– Wielka Niespodzianka

Kolejny cykl kursów e-learningowych popularyzu-

uruchomiony nabór uczestników na sześć szko-

13 marca

15 marca, godz. 10.30

platforma e-learningowa biblioteki

-komunikacyjnych w edukacji. W marcu zostanie

Przedszkolne spotkania
z piosenką

Najnowszy spektakl Studia Musicalowego STEP
Tomasza Micha.

III Festiwal Przedstawień
Profilaktycznych

jących wykorzystanie technologii informacyjno-

„Hen. O końcu”,
reż. Maciej Podstawny

21

Po raz pierwszy w Polsce na żywo.

MDK „Południe”

ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72
e-mail: mdk@mdkpoludnie.com
www.mdkpoludnie.com

Ks. Stefan zaprasza
Spotkanie ze sztuką religijną.

14, 28 marca godz. 17.00
Warsztaty plastyczne, na których stworzymy
upominki dla nadchodzącej wiosny oraz uczcimy
Dzień Teatru.

ul. Sołtysia 25

Rowerem do Iranu
13 marca, godz. 17.00

ul. Boya-Żeleńskiego 83

Wieczorynka w kinie
6 marca, godz. 17.00

Babskie granie

9 marca, godz. 11.00

Spotkanie podróżnicze z grupą Big Heart Bike, która
postanowiła dojechać do Iranu, wykorzystując siłę
własnych nóg.

Ekofan – warsztaty plastyczne
14, 28 marca, godz. 16.30
Wiosenne
dla dzieci.

warsztaty

kreatywno-ekologiczne

Ogólnopolski turniej scrabble tylko dla pań.

Z czego Meksyk słynie
12 marca, godz. 17.00
Iwona Żelazowska opowie o prekolumbijskich miastach-państwach (stolica, słynne kurorty, smakowita
kuchnia); muzyka mariachi.

Szyjemy zajączki
26 marca, godz. 17.00
Kolejne spotkanie przy maszynach do szycia, na
których przygotujemy dekoracje wielkanocne – kolorowe kurki i zajączki.

MDK „Ligota”

ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34
e-mail: mdk@mdkligota.dt.pl
www.mdkligota.dt.pl

„Star Works”. Kosmos
ocz ami dziecka.
do 29 marca, Galeria pod Łukami
Wystawa prac uczestników akcji „Zima w mieście 2019”.

27 marca, godz. 18.00

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

Obejrzymy kinowe przeboje ostatnich miesięcy.

6 marca, godz. 18.00

Z cyklu „Dobry film”

22

www.katowice.eu
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„Jedyn, dwa, trzi, sztyry, czy solo,
w duecie, w trio, w kwartecie”
7 marca godz. 10.00

Koncerty muzyczne dla dzieci
i młodzieży w ramach współpracy
z IPiUM „Silesia”

Festiwal Pieśni Tradycyjnej.

24 marca, godz. 8.50, 9.50

Warsztaty Rękodzieła
Artystycznego

I Przegląd Teatralny „Sztuki i sztuczki”

7 marca, godz. 16.00−18.00.
Uczestnicy warsztatów stworzą foamiranowe kwiaty, które staną się zalążkiem wiosenno-domowych
dekoracji. Warsztaty skierowane są do młodzieży
(od 12 lat) oraz dorosłych. Cena 30 zł. Obowiązują
wcześniejsze zapisy: teatr@mdkligota.pl lub telefonicznie 511 974 894 (zapisy do 28 lutego).

„Filatelistyka – hobby bez granic”
8 marca, godz. 16.00

„W wiosennym nastroju”
9 marca, godz. 17.00

27 marca
ul. Tysiąclecia 5

III edycja Międzyszkolnego
Konkursu na najładniejszą
kartkę „Dla Mamy”
od 18 marca do 30 kwietnia

Wieczór poetycki z okazji
Światowego Dnia Poezji
21 marca, godz. 17.00

„Otwarte Serce. Julius Roger,
jego życie i działalność”.

Koncerty muzyczne dla dzieci
przedszkolnych oraz uczniów
szkół podstawowych w ramach
współpracy z IPiUM „Silesia”

11 marca, godz. 18.00

27 marca, godz. 8.15, 9.15, 10.15

Koncert z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie z Grzegorzem Płonką.

„Śpiewaj razem z nami”

Koncert muzyczny dla młodzieży w ramach z IPiUM „Silesia”

13 marca, godz. 11.00

28 marca, godz. 9.00

Spotkanie dla seniorów.

Zajęcia rękodzieła artystycznego
i dziennikarskie
14 marca, godz. 11.00
Zajęcia z cyklu „Pora dla seniora”.

„Kaczka po brazylijsku, czyli
o podróży do Chin i Brazylii”
18 marca, godz. 18.00
Klub Odkrywcy zaprasza na spotkanie z Eweliną
Kozą i Michałem Grzybowskim.

Koncert edukacyjny dla dzieci
20 marca, godz. 10.30
Koncert organizowany we współpracy z IPiUM „Silesia”.

MDK „Koszutka”

ul. Grażyńskiego 47, ul. Krzyżowa 1
tel. 32 258 99 77, 32 258 92 00
e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl
filiadab@mdkkoszutka.pl
www.mdkkoszutka.pl
ul. Grażyńskiego 47

Świetlica Mieszkańców Koszutki
4, 11, 18, 25 marca, godz. 10.00

Pudełko pełne pomysłów
4 marca, godz. 10.00
Warsztaty kosmetyczne dla seniorów.

Spotkanie Koła Miłośników
Śląskiej Pieśni

Podróże ze sztuką

20 marca, godz. 18.00

„Świat kobiecym okiem, czyli damy z farbami”.
Spotkanie z Jolantą Mackiewicz, podróżnikiem,
historykiem sztuki, pasjonatką turystyki kulturowej.

Dla osób kultywujących śląską tradycję.

Jubileuszowy koncert z okazji
25-lecia zespołu wokalno-tanecznego „Nutki”
23 marca, godz. 17.00, dom parafialny
przy bazylice Ojców Franciszkanów,
ul. Związkowa 20

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole
Szkół i Placówek
nr 2 w Katowicach
mdkkatowice.pl
ul. Zarębskiego 2

Koncert muzyki klasycznej
z IPiUM „Silesia”
20 marca, kościół św. Józefa na Załężu

4 marca, godz. 17.00

Salon Artystyczny
– Nie tylko „Wysokie napięcie”
11 marca, godz. 17.00
Magdalena Waligórska-Lisiecka oraz Mateusz Lisiecki-Waligórski – razem na scenie, razem prywatnie. Aktorzy znani nie tylko z zabrzańskiej sceny Teatru Nowego,
ale i seriali i filmów – „Ranczo Wilkowyje” czy „Ojciec
Mateusz”. Artyści przygotowali szereg niespodzianek.

Być jak…
12 marca, godz. 9.00 i 10.30.
Warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci.

Sonderkommando KL Auschwitz-Birkenau – duchowy dramat
więźniów Oddziału Specjalnego
13 marca, godz. 17.00
Prelegentem spotkania będzie Marek Kaniewski
− nauczyciel, fotoreporter, badacz zagadnień związanych z martyrologią obozową i Holokaustem.

Muzyka – moja miłość
17 marca, godz. 17.00

Koncert w wykonaniu artystów IPiUM „Silesia”.

Klub Podróżnika
– „Ekwador i Galapagos”
18 marca, godz. 17.00

Spotkanie z Robertem Gondkiem, podróżnikiem, fotografem, autorem książki „W drodze na najwyższe
szczyty Afryki”.

ul. Obr. Westerplatte 10
tel. 32 256 99 77

Warsztaty produkcji kosmetyków
ekologicznych
15 marca, godz. 15.00
Z dr Martą Tyszko "Gaj Oliwny" w ramach projektu
"Centrum Społecznościowe SZOPKI w Szopienicach - I etap"

Koncert wiosenny
z dedykacją dla seniorów

Pogodomy ze starzykami

Koncert w wykonaniu zespołu Hard Times z Krakowa.

Cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą. Prowadzenie Barbara Szmatloch

Salon Artystyczny
– „Potyczki Poetyckie”

Spotkanie ze zdrowiem

21 marca, godz. 17.00

26 marca, godz. 17.00.

Spotkanie z Krystyną Urbańczyk-Basińską, poetką
i malarką oraz Janem Kończyńskim, poetą i literatem.

Salon Artystyczny
– Spotkania z muzyką
29 marca, godz. 17.00

O muzyce Modesta Pietrowicza Musorgskiego mówić będzie prof. Leon Markiewicz.

ul. Krzyżowa 1

Wystawa fotografii Iwony Germanek
do 4 kwietnia, Galeria „Za Szybą”

Wystawa w ramach Festiwalu Fotografii w Technikach Dawnych i Alternatywnych.

Kobietkowo

8 marca, godz. 18.00

Spektakl teatralny na Dzień Kobiet w wykonaniu Teatru Figa z Rudy Śląskiej.

W Obiektywie

13 marca, godz. 17.00

„Pieniny” – prelekcja i prezentacja multimedialna
Sebastiana Bielaka, fotografa i podróżnika.

22 marca, godz. 11.00

27 marca, godz. 15.00
Prelekcja poświęcona nowoczesnym metodom
kontrolowania cukrzycy.

Klub podróżnika w ramach projektu
„Centrum Społecznościowe
Szopki w Szopienicach – I etap”
29 marca, godz. 16.00
Slajdowisko Alana Misiewicza "Lwów, Naddniestrze, Mołdawia, jak działa couchsurfing czyli tanie podróżowanie"

pl. Pod Lipami 1; tel. 32 206 46 42

Dzień Kobiet, czyli…
dlo kożdyj baby pałer i para
– tyj ze samowara
8 marca, godz. 17.00
W programie: warsztaty parzenia i degustacja herbaty
przygotowanej w samowarze, mowa wachlarza, czyli
jak kobiety wysyłały kiedyś SMS-y, pokaz z przymrużeniem oka, czyli jak działa mózg kobiecy i męski.

Mała Akademia Jazzu
15 marca, godz. 10.00

St Patrick’s Day

Zajęcia muzyczno-edukacyjne dla dzieci.

15 marca, godz. 17.30

„Przygody Kubusia i Ancymona”

Koncert muzyki irlandzkiej Gasta Mire.

Warsztaty dla seniorów
19 marca, godz. 16.00
Warsztaty zielarskie prowadzone przez uczestników
Akademii Wolontariatu Creator.

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. gen. Hallera 28
tel. 32 256 84 53
e-mail: sekretariat@mdk.katowice.pl
www.mdk.katowice.pl
ul. gen. J. Hallera 28
tel. 32 256 84 53

19 marca, godz. 9.30 i 11.00
Spektakl dla dzieci.

Wiosenne warsztaty plastyczno-edukacyjne dla przedszkolaków
20 marca, godz. 9.30, 11.00

Wernisaż wystawy akwarel
Grzegorza Chudego
„Zillmannowie do kwadratu”
20 marca, godz. 18.00
Wystawa w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego.

Szopienicka Scena
Piosenki Aktorskiej

Koncert „Nad dachami Paryża”

Recital piosenek Anny German w wykonaniu Adrianny Noszczyk.

Najpiękniejsze piosenki francuskie wszech czasów.

8 marca, godz. 17.00

Dyskoteka dla pań z okazji
Dnia Kobiet
9 marca, godz. 18.00

„Pomaganie jest fajne”
– aukcja dzieł sztuki Twórców
o wielkich sercach

24 marca, godz. 17.00

MDK „Bogucice-Zawodzie”

ul. Markiefki 44a, ul. Marcinkowskiego 13
tel. 32 203 05 17, 32 255 32 44
e-mail: sekretariatmdk@
mdkbogucice-zawodzie.pl
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

27 marca, godz. 18.00

Współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Pomagam,
więc jestem”.

Niedzielne podwieczorki
przy bonkawie i kołoczu
31 marca, godz. 15.00

ul. Markiefki 44a

„Poranek bajkowy dla Juniora”
– seans dla przedszkolaków
4 marca, godz. 10.00

www.katowice.eu

„Ślązacy i Górale” – karnawałowa
potańcówka z muzyką na żywo
5 marca, godz. 19.00– 23.00, sala
widowiskowa
Wieczór taneczny ze śląską muzyką na żywo
w wykonaniu Zespołów: „Dejcie Spokój” oraz
„Rube Świnie”.

INFORMATOR

Warsztaty rękodzieła dla seniorów
28 marca, godz. 17.00, galeria „G44A”

„Bery i bojki w godce slunskiej”
– spotkania z gwarą śląską
14 i 26 marca, godz. 17.30

Ogłoszenie Konkursu Plastycznego
„Święta jak malowane”

Koncert Zespołu „Avokado”
z okazji Dnia Kobiet

7 marca

8 marca, godz. 18.00

Prace składać można od 7 marca br. Szczegóły na
stronie internetowej.

Koncert rockowy Zespołu
„Nothing Flat”

Integracyjne spotkania ze znanymi
ludźmi kultury, nauki i sztuki
19 marca, godz. 17.30

9 marca, godz. 18.00

Integracyjne warsztaty kulinarne

Koncert umuzykalniający dla dzieci

21 marca, godz. 16.30

13 marca, godz. 9.30
Koncert przygotowany przez IPiUM „Silesia”.

Wieczór z „Wesołą wdówką”
F. Lehara
23 marca, godz. 17.00
W ramach projektu „Bogucice Kulturą Bogate”.

Wiosenne Prezentacje
Przedszkolaków
25 marca, godz. 10.00

„Ciasto! Plasto!”
26 marca, godz. 16.00, galeria „G44A”
Zajęcia sensoplastyczne dla małych dzieci.

„Stacja RękoDzieło” – warsztaty
27 marca, godz. 17.00, galeria „G44A”

Specjalne spotkanie Koła
Miłośników Historii Bogucic
28 marca, godz. 18.00
Spotkanie poświęcone śp. ks. prałatowi Jerzemu
Pawlikowi z okazji 100. rocznicy urodzin.

Wystawa malarstwa i wieczór
z piosenką poetycką

ul. Marcinkowskiego 13a

„Operetki czar na Zawodziu”
– koncert operetkowy

12 i 19 marca, godz. 9.00

od 19 marca, godz. 17.00

Multimedialny wykład z historii sztuki połączony
z warsztatami artystycznymi da dzieci.

We wtorek wstęp bezpłatny tylko na wystawy stałe:
„Z dziejów Katowic”, „W kamienicy mieszczańskiej”

Koncert Zespołu Akordeonistów
„Katowice – Kleofas”
Koncert z okazji Dnia Kobiet

„Ulubione utwory barokowe”
– koncert muzyki klasycznej
18 marca, godz. 17.30

„Cafe Zawodzie” i wernisaż
fotografii Marka Wesołowskiego
20 marca, godz. 18.00

„Sztuka dla Przedszkolaka”
– warsztaty plastyczne
26 marca, godz. 10.00

„Senior Poliglota!”
– warsztaty językowe
5, 12, 19, 26 marca, godz. 15.00

„Babski Comber dla Gryfnych
Seniorek” – z okazji Dnia Kobiet

WYSTAWY
„Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”, „U nos
w doma na Nikiszu”, „Woda i mydło najlepsze bielidło. W pralni i maglu na Nikiszowcu” – wystawy stałe

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”
do 26 maja

Dzień Kobiet z niespodzianką
8 marca, godz. 17.00
ul. Kopernika 11
tel. 32 745 17 28, 514 499 614

„Smaki sławy Bogusława
Kaczyńskiego”
Wernisaż wystawy 7 marca, godz. 18.00,
oprowadzanie kuratorskie 26 marca, godz. 17.00

13 i 27 marca, godz. 10.00

„Smaki sławy Bogusława Kaczyńskiego”

14 marca, godz. 11.00

Szczegóły tel. 32/255 32 44

28 marca, godz. 18.00
W stałej ofercie:Warsztaty dla dzieci i młodzieży
„Szalony Kapelusznik”, „Mały kostiumograf”,
„Maskarada”, „Teatr od kulis”.

ul. Kościuszki 47
tel. 32 728 85 57

Dorota Nowak. Transpozycja
do 31 marca
Wystawa.
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Spotkanie Barbar śląskich
O kulcie św. Barbary na Śląsku opowie dr Beata
Piecha van Schagen.

„Katowice w obiektywie smartfona”.

z aktorką Bogumiłą Murzyńską

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skrótów i zmian nadsyłanych tekstów.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
– warsztaty dla seniorów

Od marca zapraszamy Państwa na warsztaty

„Salon Sztuk”– spotkanie

Korekta: Katarzyna Mokros
Informator powstaje przy współpracy
z katowickimi ośrodkami kultury i sportu.
Nakład: 149 000 egz.
Druk: Polska Press, Oddział Poligrafia,

„Klub Podróżnika”
– spotkanie z obieżyświatem
„Sfilcowane Bogucice”
– warsztaty rękodzielnicze

21 marca, godz. 18.00

Pierwsza w Polsce wystawa poświęcona wybitnemu
popularyzatorowi muzyki operowej, słynnemu dziennikarzowi telewizyjnemu, dyrektorowi Teatru Muzycznego „Roma” i Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy.

7 marca, godz. 15.30

ZAPOWIEDŹ

– spotkanie z Markiem Czyżem

Wystawa.

7 i 21 marca, godz. 17.00, galeria „G44A”

12 marca, godz. 14.00

„Silesia Press Cafe”

ul. Rymarska 4; tel. 32 353 95 59

16 marca, godz. 17.00

25 marca, godz. 10.00

Rodzinne warsztaty plastyczne

ul. Szafranka 9; tel. 32 256 18 10

Renata Bonczar. Ślady czasu.

Wernisaż wystawy prac Jana, Rafała i Grzegorza Brzezinów połączony z koncertem piosenki poetyckiej.

Zapraszamy dzieci do lat 14 na rozgrywki szachowe. Zapisy u sędziego głównego na stronie www.
CheesArbiter.pl.

ul. ks. J. Szafranka 9,
ul. Rymarska 4, ul. Kopernika 11/2,
ul. Kościuszki 47, tel. 32 256 18 10
e-mail: mhk@mhk.katowice.pl
www.mhk.katowice.pl

„Czas na sztukę”
– wykład i warsztaty

„Bajkowy Poranek Filmowy”

30 marca, godz. 9.00

Muzeum Historii Katowic

4 marca, godz. 17.00

29 marca, godz. 17.30

Wiosenny Turniej Szachowy
w ramach IV Grand Prix Miasta
Katowice w szachach
dla dzieci do lat 14
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13 marca, godz. 13.00

14 marca, godz. 18.00
Koncert primadonny scen muzycznych Małgorzaty
Długosz
Akompaniament: Grażyna Griner.

Drukarnia w Sosnowcu.

www.katowice.eu

SPORT I REKREACJA

WIELOSEKCYJNA GKSA

będzie decydujące dla losów GieKSy po sezonie zasadniczym
Po okresie przygotowawczym piłkarze GKS-u Katowice przystąpią do
walki o poprawę swojej sytuacji w tabeli Fortuna 1 ligi. W trakcie 11-dniowego zgrupowania w Turcji katowiczanie rozegrali trzy
sparingi, które zakończyli zwycięstwem, remisem i porażką. Po powrocie na Bukową
GieKSa stoczyła ostatnie dwa sparingi z 3-ligowcami: Górnikiem Polkowice i GKS-em
„Pniówek-74” Pawłowice. Pierwszy podopieczni trenera Dariusza Dudka wygrali
4:0, a kolejny 2:0, grając na głównej płycie
stadionu przy Bukowej. Pierwszym meczem rundy wiosennej jest wyjazdowe starcie z Wigrami Suwałki. Na własnym boisku
GieKSa zagra po raz pierwszy 9 marca,
podejmując lidera – Raków Częstochowa.
Następnie wyjazd na derby z GKS-em Jastrzębie i powrót na Bukową, gdzie 23 marca
zmierzymy się z Chojniczanką Chojnice. To
kluczowe mecze w kontekście ligowej sytuacji GieKSy.
Rundę wiosenną rozpoczęły już piłkarki GKS-u. Po ciężko przepracowanym
okresie przygotowawczym podopieczne trenera Witolda Zająca na własnym boisku zagrały z AZS-em Wrocław. Mecz zakończył
się bezbramkowym remisem. Po piętnastu
ligowych kolejkach piłkarki GieKSy zajmują
7. miejsce w tabeli Ekstraligi i cały czas gonią
czołową szóstkę, by pod koniec rywalizacji
znaleźć się w grupie mistrzowskiej i kontynuować walkę o jak najlepszy wynik w swoim
debiutanckim sezonie na najwyższym szczeblu. Kolejny domowy mecz katowiczanki rozegrają 16 marca z SMS-em Łódź. (DK)

Kluczowy czas
TAURON KH GKS Katowice walczy w play-off o najwyższe cele,
siatkarze GieKSy o awans do play-off, a piłkarki i piłkarze inaugurują wiosenne rozgrywki.

W dniu 55. urodzin GKS-u Katowice, a więc
27 lutego ruszyła kampania informacyjna
„Górniczy Klub jest Spooortowy” mająca
na celu ukazanie wielosekcyjnego charakteru GieKSy wszystkim mieszkańcom miasta oraz aglomeracji. A o tym, że wiele dzieje
się w 55-letnim już klubie, świadczą wydarzenia, których byliśmy i będziemy świadkami w najbliższym czasie.
W decydującą fazę wkroczyły rozgrywki
Polskiej Hokej Ligi. TAURON KH GKS Katowice zakończył sezon zasadniczy na pierwszym miejscu i z uprzywilejowanej pozycji
przystąpił do walki w play-off. Wicemistrzowie Polski w pierwszej rundzie trafili na Unię
Oświęcim. Doskonała postawa w sezonie
zasadniczym oraz w rozgrywkach Pucharu
Kontynentalnego sprawiły, że kibice hokejowej GieKSy w ciągu jednego dnia wykupili
wszystkie dostępne karnety na fazę play-off.
Tym samym na każdym meczu walki o mistrzostwo Polski w „Satelicie” zasiada komplet publiczności.
Przy okazji trzeciego meczu z Unią Oświęcim miała miejsce niezwykła uroczystość, jaką

było odsłonięcie kolejnej koszulki w hokejowej „Galerii Sław” GKS-u Katowice. Tym
razem uhonorowany został Andrzej Tkacz,
wielokrotny reprezentant Polski, a także
dwukrotny mistrz Polski z GieKSą. – Jestem
bardzo szczęśliwy i dumny, że moja koszulka
pojawiła się w tym miejscu. GKS jest wyjątkowym klubem, którego barwy miałem zaszczyt
reprezentować – powiedział Andrzej Tkacz, po
uroczystości w „Satelicie”.
Wielkimi krokami zbliża się również
koniec sezonu zasadniczego w siatkarskiej
PlusLidze. Dzięki doskonałej postawie siatkarze GKS-u Katowice nadal są w grze o czołową szóstkę rozgrywek, a co za tym idzie
– udział w fazie play-off. To zasługa m.in.
zwycięstw w hali w Szopienicach nad Cerrad Czarnymi Radom czy Chemikiem Bydgoszcz. Zespół Piotra Gruszki uważany jest
za jedno z największych pozytywnych zaskoczeń sezonu, a ten przecież jeszcze nie dobiegł końca.
Wielkie emocje czekają na kibiców
siatkarskiej GieKSy w marcu. Już 16 lutego w Szopienicach pojawi się drużyna
wicemistrzów Polski – ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, a 19 marca w Spodku odbędzie
się kolejna edycja Siatkarskich Derbów Śląska, a więc mecz GKS–Jastrzębski Węgiel.
Niewykluczone, że właśnie to spotkanie

FOT. GKS
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Terminarz domowych
meczów GieKSy w marcu
PIŁKARZE
9 marca: GKS Katowice – Raków
Częstochowa, godz. 18.00
23 marca: GKS Katowice
– Chojniczanka Chojnice, godz. 18.00
PIŁKARKI
16 marca: GKS Katowice
– UKS SMS Łódź, godz. 16.00
SIATKARZE
1 marca: GKS Katowice
– MKS Będzin, godz. 20.30
16 marca: GKS Katowice – ZAKSA
Kędzierzyn-Koźle, godz. 17.00
19 marca: GKS Katowice
– Jastrzębski Węgiel, godz. 17.00
HOKEJ
Faza play-off – aktualny terminarz
znajduje się na stronie internetowej
www.hokej.gkskatowice.eu

NIE TYLKO DLA BIEGACZY

Damy Radę – kolejny bieg w Dolinie Trzech Stawów
W organizowanym po raz pierwszy biegu
uczestnicy będą zmagać się z dystansem 10 i 5
km oraz 5 km nordic walking. Biegacze wystartują o godz. 11.00. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji elektronicznej.

FOT. S. RYBOK

Mieszkańcy Zawodzia wraz ze stowarzyszeniem Mocni Razem zapraszają 30
marca na bieg „Damy Radę”. To wydarzenie ma aktywizować mieszkańców do
działania na rzecz społeczności lokalnej,
integrować mieszkańców, propagować
zdrowy styl życia i promować Katowice
jako miasto aktywnych mieszkańców.

Dolina Trzech Stawów jest nie tylko miejscem
rozgrywania wielu zawodów biegowych,
ale ulubionym miejscem rekreacji katowiczan

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl i trwają
do 28 marca lub do wyczerpania limitu uczestników. Trasa będzie zabezpieczona przez wolontariuszy stowarzyszenia.
Podczas wydarzenia będzie możliwość oddania krwi dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi przy KWK
Halemba, a o zdrowych nawykach żywieniowych będzie można porozmawiać z przedstawicielem Dietetycznych Wariacji. Podczas
spotkań z mieszkańcami cały czas rodzą się
nowe pomysły. Mieszkańcy Zawodzia chcą się

zjednoczyć we wspólnym celu – chcą pokazać,
że Zawodzie kocha sport, że Zawodzie jest aktywne, że Zawodzie ma charakter!
Wydarzenie realizowane jest w ramach
projektu Damy Radę! Program aktywizacji
zawodowej i społecznej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020 jest realizowany
wspólnie z miastem Katowice.Wszystkich
chętnych zapraszamy do współpracy www.
mocnirazem.org i kontaktu pod numerem
881 455 543.
(ALEKSANDRA NABIAŁEK, RED)

FOT. UMK

SIATKARSKA LIGA NARODÓW

Wielka siatkówka ponownie w Spodku
W Spodku byliśmy świadkami wielu wydarzeń siatkarskich, a także zwycięstwa
reprezentacji Polski w Mistrzostwach
Świata w 2014 roku. Byliśmy także gospodarzem Meczu Gwiazd, w którym
zmierzyli się najlepsi siatkarze globu, a swoją wspaniałą reprezentacyjną
karierę uroczyście kończyli w Katowicach
Paweł Zagumny i Krzysztof Ignaczak.

Przed nami kolejne emocje, których dostarczy nam weekend z Siatkarską Ligą Narodów
mężczyzn, trwający od 31 maja do 2 czerwca.
Siatkówka na najwyższym poziomie, którą
prezentuje reprezentacja Polski, a także Brazylii, USA i Australii, to gwarancja doskonałego
widowiska. Całość uzupełnią atrakcje związane z Aleją Gwiazd Siatkówki, która rozwijana jest od dwóch lat w Katowicach, a także

atrakcje dla najmłodszych kibiców. W Katowicach polska reprezentacja zmierzy się z Brazylią, USA i Australią. Bilety są już dostępne
– kosztują od 19 zł do 199 zł. Organizator
planuje również wydarzenia i aktywności
na placu Sławika i Antalla. (RED)
Więcej informacji, w tym o biletach
i harmonogram wydarzenia na www.pzps.pl

Jeden z meczów Ligi Światowej Siatkówki
w katowickim Spodku

